












































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอ พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,155,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 326,552,226 บาท
งบบุคลากร รวม 160,024,789 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,430,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,399,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตราเดือน
ละ 55,530 บาท เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 2 ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 30,540 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อัตราเดือนละ 10,000 บาท ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 ตําแหน่ง อัตราเดือน
ละ 7,500 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อัตราเดือนละ 10,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 7,500 บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที) 

เงินเดือนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,166,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน 5 ตําแหน่ง อัตราเดือนละ 19,440 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 7,264,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตรา
เดือนละ 30,540 บาท รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
อัตราเดือนละ 24,990 บาท/คน จํานวน 2 คน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 19,440 บาท/คน จํานวน 27 คน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาฯ) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 149,594,269 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 70,336,150 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 948,240 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตังไว้ 859,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนพิเศษรายเดือนตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
เจ้าหน้าที)   
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงสุดของ
อันดับ ตังไว้ 47,820 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้า
ราชการผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงสุดของอันดับ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การเจ้าหน้าที)   
(3) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 41,220 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1,459,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสํานักปลัดฯ ผู้อํานวยการกอง หัวหน้า
ฝ่าย และข้าราชการสายงานวิทยาศาสตร์ และนิติการ (วช.) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 6,874,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ของลูกจ้างประจํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 17,165 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ได้รับค่าจ้างขันสูงสุด
ของอันดับ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 64,300,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,615,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน จํานวน 1,199,914 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีประจําสนามกีฬากลางจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา (ตําแหน่งคนงาน จํานวน 7 อัตรา รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 756,000 บาท และตําแหน่งครูอาสาพัฒนาการ
กีฬา จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 443,914 บาท) ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (กองการเจ้าหน้าที)

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทีปฏิบัติงานประจําสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการเจ้าหน้าที) 
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เงินอืนๆ จํานวน 759,600 บาท
(1) เงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับผู้สู้รบ (พสร.) ตังไว้ 9,600 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับผู้สู้รบ (พสร.) ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้า
หน้าที
(2) เงินโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตังไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทน รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับโครงการเกษียณ
อายุก่อนกําหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบ
ประมาณ 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)
(3) เงินช่วยพิเศษ ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ 3
 เดือน กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสียชีวิตในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การเจ้าหน้าที)

งบดําเนินงาน รวม 131,763,407 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,450,807 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 98,830,807 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามระเบียบ/ข้อกฎหมายทีเกียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย คณะกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานสําหรับข้า
ราชการ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และคณะ
กรรมการอืนทีกฎหมายกําหนด เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดฯ)
(2) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิง
รุก ปีงบประมาณ 2561 ตังไว้ 83,203,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการ
สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 11,556 คน ๆ
 ละ 600 บาท/เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองส่งเสริมฯ )   
(3) ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตังไว้ 100,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของข้าราชการ ตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จ.จ. กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้า
หน้าที)
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการประเมินการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการตรวจผลงานประเมิน
วิทยฐานะ ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่กรรมการ
สอบแข่งขันสอบคัดเลือกการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ และตรวจผลการประเมินวิทยฐานะ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการเจ้าหน้าที)
(5) ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตังไว้ 12,000,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)
(6) เงินทําขวัญ ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเงินทําขวัญ ของข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)
(7) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และค่าจ้างทีกําหนดใหม่ ตัง
ไว้ 3,027,607 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสํารองสําหรับเงินเดือน และค่าจ้างที
กําหนดใหม่ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้า
หน้าที)

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:13 หน้า : 3/112



ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริการส่วน
จังหวัด และอนุกรรมการ ทีได้จัดตังขึน เพือทําหน้าทีเกียวกับงานของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 590,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ
ในวันหยุดราชการ ทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องการดําเนินการโดยจ่ายให้
ตามสิทธิทีได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดฯ 200,000) (กองกิจการสภาฯ 30,000) (กองส่ง
เสริมฯ 150,000) (กองการเจ้าหน้าที 200,000) (หน่วยตรวจ
สอบฯ 10,000)

ค่าใช้สอย รวม 28,091,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,827,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 2,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาทําความสะอาดสถานทีในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ศูนย์ท่องเทียวองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลาดกลาง
เพือเกษตรกร สนามกีฬาฯ และสถานทีอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดฯ)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมากําจัดปลวก หนู ฆ่าเชือไวรัส ค่าซักฟอก ค่าเก็บขยะกําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าแบกสัมภาระ ฯลฯ สถานทีในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรง
งานทําของ ค่าล้างฟิล์ม อัดขยายภาพ การจัดทําตรายาง โล่ห์ทีระลึก ค่าจัด
ทําสติกเกอร์ติดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ผ่านเข้า - ออก บริเวณสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดฯ)
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 1,700,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย สถานทีในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น สํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฯ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเทียว (หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา) และสถานทีอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(5) ค่าเช่าทีดิน ตังไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ บริเวณตลาดกลาง ค่าเช่าทีดินวัดใหญ่ชัยมงคลบริเวณ
สนามกีฬากลางจังหวัด ค่าเช่าทีดินวัดช่างทอง และค่าเช่าทีดินเอกชน ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีหรือในการ
บังคับคดี ตลอดจนค่าธรรมเนียมอืนๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(7) ค่าจัดพิมพ์วารสาร ตังไว้ 1,020,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์
วารสารรายไตรมาส (รวม 3 ฉบับต่อปี) เพือเผยแพร่ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนข้อมูลวิชาการทีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ตามความจําเป็น ขนาดรูปเล่ม A4 ความหนาทัง
เล่มรวมปก จํานวนไม่น้อยกว่า 42 หน้า ออกแบบปกหน้า - หลัง ใช้
กระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี ปกเคลือบ
ด้าน Spot UV ออกแบบเนือใน ใช้กระดาษอาร์ตมัน 80 แกรม พิมพ์ 4
 สี เข้ารูปเล่มเย็บมุมหลังคา พร้อมซองบรรจุพลาสติกใส ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 258 ลําดับที 22
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) (สํานักปลัดฯ)
(8) ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตังไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ สือทาง
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ VCD/DVD วีดีทัศน์ ป้ายไวนิล และการจัด
นิทรรศการ การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และตามหนังสือสังการ ฯลฯ ตาม
ระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 258 ลําดับที 23) (สํานักปลัดฯ)
(9) ค่าจัดพิมพ์วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ตัง
ไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความจํา
เป็น ขนาดรูปเล่ม A4 ความหนาทังเล่มรวมปก จํานวนไม่น้อยกว่า 60
 หน้า ออกแบบปกหน้า - หลัง ใช้กระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม พิมพ์ออ
ฟเซท 4 สี ปกเคลือบด้าน Spot UV ออกแบบเนือใน ใช้กระดาษอาร์ต
มัน 105 แกรม พิมพ์ออฟเซท 4 สี เข้าเล่มรูปแบบไสกาวพร้อมซองบรรจุ
พลาสติก ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 259 ลําดับที 24) (สํานักปลัดฯ)
(10) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 70,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือนําเครือง
ถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(11) ค่าเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง เพือนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าอัดขยายรูป ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
บริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงทํางานต่างๆ ฯลฯ ของกองกิจการสภาฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาฯ)
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(13) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือนําเครือง
ถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการสภาฯ)
(14) ค่าเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง เพือนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการ
สภาฯ)
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าบริการต่าง ๆ และค่าจ้าง
เหมาแรงงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 400,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการแรงงาน สําหรับปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)
(17) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย ตังไว้ 1,957,600
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยภายในสนาม
กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 6 คน และโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 คน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)
(18) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือนําเครือง
ถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระเบียบเกียวกับการบริหารงานบุคคล ตัง
ไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําระเบียบเกียวกับการบริหารงาน
บุคคล เช่น จัดพิมพ์ เข้ารูปเล่ม รวมเล่มเกียวกับประกาศ ก.จ.จ. พระ
นครศรีอยุธยา และปรับปรุงประกาศ ก.จ.จ. ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการเจ้าหน้าที)
(20) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนือง เพือนํา
เครืองถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)
(21) ค่าเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง เพือนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้า
หน้าที)
(22) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมา เช่น ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดขยายรูป ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานทํางานต่างๆ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบฯ)
(23) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือนําเครือง
ถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบฯ)
(24) ค่าเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนือง เพือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยตรวจสอบฯ)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,700,000 บาท
(1) ค่ารับรอง ตังไว้ 1,500,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถินผู้มาเยือนหรือผู้
เดินทางมาทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตรวจงานเยียมชมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรืออืนๆ ตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะ
กรรมการ และคณะอนุกรรมการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทังค่าใช้
จ่ายในการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและ
ค่าบริการตามระเบียบทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(01) ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด สําหรับงานพิธีต่างๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดฯ)
(02) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายตาม
คําพิพากษา กรณีการผิดสัญญา หรือกรณีการละเมิดต่อบุคคลภาย
นอก หรือกรณีอืนๆ ซึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อง
รับผิดชอบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(03) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสือมวลชนสัมพันธ์ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาสือมวลชนสัมพันธ์แขนงต่างๆ ผู้
นําท้องถิน ประชาชน บุคลากรท้องถิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้า
ราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ
 เพือแลกเปลียนความคิดเห็นในการทํางานด้านการประชาสัมพันธ์กับสือ
มวลชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 260 ลําดับที 25) (สํานักปลัดฯ) 
(04) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างความรู้กฎหมายทีเกียวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบรมปี
ละ 1 ครัง ๆ ละ 200 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 257 ลําดับที 21) (สํานักปลัดฯ) 
(05) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมปี
ละ 1 ครัง ๆ ละ 150 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 256 ลําดับที 20 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับ
ที 2 หน้า 68 ลําดับที 20) (สํานักปลัดฯ)
(06) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และสนับสนุนนโยบายของรัฐ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 71 ลําดับที 33) (สํานักปลัดฯ)
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(07) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามนโยบายของจังหวัด จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และสนับสนุนนโยบายของ
จังหวัด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 71 ลําดับที 34) (สํานักปลัดฯ)
(08) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้ เพือการพัฒนาองค์กร จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภาท้อง
ถิน ผู้บริหารท้องถิน คณะกรรมการประจําสภา และเจ้าหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพือส่งเสริมความรู้ เปิดโลกทัศน์ ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 59 ลําดับ
ที 11) (กองกิจการสภาฯ)
(09) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการเลือกตังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตัง (กกต.) กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณี
แทนตําแหน่งทีว่างและกรณีอืนๆ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองกิจการ
สภาฯ)
(10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ ค่าเชือเพลิง ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินของผู้บริหารท้อง
ถิน คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาฯ ประธานสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที
ได้รับคําสังและมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที) 
(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 3,484,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร
ท้องถิน คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาฯ ประธานสภาฯ ข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพือการพัฒนาศักยภาพ เพิมพูนความรู้ด้านสมรรถนะ
หลัก ด้านสมรรถนะผู้บริหาร ด้านสมรรถนะประจําสายงานและการส่ง
เสริมการสร้างจิตสํานึกการเป็นเจ้าหน้าทีท้องถินทีดีตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 57 ลําดับที 4, 5) (กองการเจ้า
หน้าที) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,960,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุง
รักษา ทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป 1,000,000 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 960,000 (สํานัก
ปลัดฯ 300,000)(กองกิจการสภาฯ 50,000) (กองส่ง
เสริมฯ 1,500,000) (กองการเจ้าหน้าที 100,000) (หน่วยตรวจ
สอบฯ 10,000)
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ค่าวัสดุ รวม 4,221,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 695,000 บาท

(1) ค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 510,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เสียบกระดาษ ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ธง และ
อืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ 200,000
) (กองกิจการสภาฯ 100,000) (กองส่งเสริมฯ 80,000) (กองการเจ้า
หน้าที 100,000) (หน่วยตรวจสอบฯ 30,000)
(2) ค่าจัดซือหนังสือ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
หนังสือ หรือจ้างพิมพ์หนังสือ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ วารสาร หนังสือ
พิมพ์ ฯลฯ ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(3) จัดซือเก้าอีพลาสติกมีพนักพิง ตังไว้ 85,000 บาท เพือจัดซือเก้าอี
พลาสติกมีพนักพิงสําหรับใช้ในหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา จํานวน 500 ตัว ๆ ละ 170 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 15
 ลําดับที 2) (กองส่งเสริมฯ)
(4) ค่าจัดซือหนังสือ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
หนังสือ หรือจ้างพิมพ์หนังสือ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ วารสาร หนังสือ
พิมพ์ ฯลฯ ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 140,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุไฟฟ้า วิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์เกียวเนืองโดยภาพรวมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทีมีการชํารุดหรือเสือมสภาพการใช้งาน และอืนๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
(2) จัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุไฟฟ้า วิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์เกียวเนือง ทีมีการชํารุดหรือเสือม
สภาพการใช้งาน และอืนๆ ตามความจําเป็นในสนามกีฬากลาง
จังหวัด และโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)
(3) จัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุไฟฟ้า วิทยุ โทรศัพท์ และอุปกรณ์เกียวเนืองโดยภาพรวมของกองการ
เจ้าหน้าทีทีมีการชํารุดหรือเสือมสภาพการใช้งาน และอืนๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถุงใส่
ขยะ ตะกร้า และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดฯ 50,000) (กองส่งเสริมฯ 100,000)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในการซ่อม
แซม เช่น ทราย ลูกรัง ดิน ปูน บันไดอลูมิเนียม บันไดไม้ โถส้วม โถ
ปัสสาวะชาย อ่างใส่นํา ฝักบัว สายฉีดนํา กระจกส่องหน้า ลูกบิด
ประตู กุญแจ โซ่ กลอนประตู สี สายยางก๊อกนํา ท่อประปา ข้อต่อ ข้อ
งอ สปริงเกอร์สามทาง วัสดุสําหรับใช้ในการซ่อมแซม ประปา ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ 50,000) (กองส่ง
เสริมฯ 200,000) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ อะไหล่รถบรรทุกนํา รถตัดหญ้า รถบด เครืองสูบ
นํา และอะไหล่วัสดุอุปกรณ์ สําหรับซ่อมบํารุงเครืองตัดหญ้า เช่น อะไหล่
เครืองตัดหญ้า นํามันหล่อลืน หัวเทียน นํามันเครือง จารบี ฯลฯ ทีใช้งาน
ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,050,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุการเกษตร ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยยูเรีย จอบ เสียม พลัว และ
อุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)
(2) จัดซือวัสดุสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตัง
ไว้ 2,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดผง ไม้ฟืน วัสดุ/อุปกรณ์ทีใช้กับเครืองจักรกล อาทิ นํามันหล่อลืน จาร
บี เข็มสําหรับจักรเย็บมือ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 143 ลําดับที 23) (กองส่งเสริมฯ)
(3) จัดซือวัสดุการเกษตรตามโครงการอนุบาลพันธุ์นําจืด ตังไว้ 20,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ถุงพลาสติก
บรรจุปลา อวนตาถี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
รองเท้าบู๊ต ถุงมือ สําหรับสวมใส่ในการปฏิบัติงาน เพือความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรง
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 360,000 บาท
(1) ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 360,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล
 เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัดฯ 150,000) (กองกิจการสภาฯ 50,000) (กองส่ง
เสริมฯ 90,000) (กองการเจ้าหน้าที 50,000) (หน่วยตรวจ
สอบฯ 20,000)

วัสดุอืน จํานวน 461,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุตามโครงการอนุบาลพันธุ์นําจืด ตังไว้ 137,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ เช่น สวิง หัวทราย อาหารปลา ยา
ปฏิชีวนะ ฟอร์มาลีน เกลือ ปลาป่น ไม้ไผ่ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่ง
เสริมฯ)
(2) จัดซือแผ่นยางจิกซอว์สําหรับใช้ในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังไว้ 324,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นยางจิกซอว์ EVA 
ขนาด 1 x 1 ม. หนา 25 มม. จํานวน 400 แผ่น ๆ ละ 560 บาท เป็น
เงิน 240,000 บาท และแผ่นยางจิกซอว์ EVA ขนาด 1 x 1 ม. หนา 10
 มม. จํานวน 300 แผ่น ๆ ละ 280 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 17 ลําดับที 8) (กองส่งเสริมฯ)
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งบลงทุน รวม 34,664,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 654,030 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(01) จัดซือเก้าอีสํานักงาน สําหรับข้าราชการ จํานวน 9,930 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานสําหรับข้าราชการ พนักพิงและทีนังบุ
ฟองนํา หุ้มหนัง พนักพิงสูงรองรับช่วงลําคอและศรีษะ มีทีวางแขน ขา
เหล็กชุมโครเมียม 5 แฉก สามารถโยกเอนและล็อคการเอนได้ ปรับระดับ
เก้าอี ปรับความสูงของเก้าอีไม่น้อยกว่า 1.40 ซม. รองรับนําหนักไม่น้อย
กว่า 100 กก. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 48 x 104 ซม. จํานวน 3 ตัว (ไม่
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 266 ลําดับ
ที 33) (สํานักปลัดฯ)
(02) จัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรม ส่งเอกสารได้
ครังละ 30 แผ่น ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อ
แผ่น จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 266 ลําดับที 32) (สํานักปลัดฯ)
(03) จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู สําหรับติดตังห้องทํา
งานของทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับรองแขกทีมา
ติดต่อ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 63 ลําดับที 19) (สํานักปลัดฯ) 
(04) จัดซือฉากกันห้อง จํานวน 4,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฉากกันห้อง ผลิตจากไม้หุ้มผ้า กรอบอลูมิเนียมเป็น
ชนิดแผ่นทึบครึงกระจกขัดลาย (ช่วงทึบขนาดความสูงไม่น้อย
กว่า 90 ซม.) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 5.5 x 120 ซม. สําหรับกันห้อง
ของฝ่ายสํานักผู้บริหาร เพือทดแทนของเก่าทีชํารุด (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 63 ลําดับ
ที 18) (สํานักปลัดฯ)
(05) จัดซือชุดรับแขก สําหรับห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 29,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขก สําหรับห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 ชุด ประกอบด้วย โซฟา 3 ทีนัง จํานวน 1 ตัว ที
นัง จํานวน 1 ตัว โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 24 ลําดับ
ที 11) (สํานักปลัดฯ)
(06) จัดซือโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี สําหรับห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 37,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 78 x 160 x 77 ซม. พร้อม
เก้าอีพนักพิงสูง หุ้มเบาะหนังสีดํา ทีพักแขนหุ้มเบาะหนังสีดํา ขาเก้าอีชุบ
โครเมียม สามารถปรับขึนลงด้วยระบบไฮโดรริก จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 18,600 บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคา
ท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 24 ลําดับที 12) (สํานักปลัดฯ)

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:13 หน้า : 11/112



(07) จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือน ขนาดไม่น้อย
กว่า 118 x 40 x 87 ซม. จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,500 บาท (ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 25 ลําดับที 13) (สํานักปลัดฯ)
(08) จัดซือเครืองปรับอากาศ พร้อมติดตัง จํานวน 61,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง แบบแยกส่วน ชนิดตัง
พืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 บีที
ยู มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 30,600 บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 24 ลําดับที 8) (กองกิจการสภาฯ)
(09) จัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรม ส่งเอกสารได้
ครังไม่น้อยกว่า 20 แผ่น ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที
ต่อแผ่น จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 72 ลําดับที 36) (กองการเจ้า
หน้าที)
(10) จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ 2,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 59 ลําดับที 9) (กองกิจการสภาฯ)
(11) จัดซือชันวางของ จํานวน 7,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของทําจากเหล็ก ขนาด
กว้าง 90 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 91 ซม. สามารถถอดประกอบได้ รับ
นําหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กก./ชัน จํานวน 4 ตัว ๆ
 ละ 1,850 บาท สําหรับใช้ภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 17 ลําดับที 7) (กองส่งเสริมฯ)
(12) จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกสําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกสําหรับเก็บเอกสารในฝ่าย
กีฬาและนันทนาการ จํานวน 3 ตู้ และศูนย์ออกกําลัง
กาย จํานวน 2 ตู้ ขนาดกว้าง 1,489 มม. ลึก 410 มม. สูง 879 มม. มี
แผ่นชัน 2 แผ่น จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงินทัง
สิน 19,000 บาท (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 64 ลําดับที 22) (กองส่งเสริมฯ)
(13) จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ สําหรับใช้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 15 ลําดับที 1) (กองส่งเสริมฯ) 
(14) จัดซือโพเดียมไม้ขากล่อง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโพเดียมไม้ขากล่อง ขนาด 50 x 60 x 120 
ซม. สําหรับใช้ในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 15 ลําดับที 3) (กองส่งเสริมฯ)
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(15) จัดซือเครืองปรับอากาศ พร้อมติดตัง จํานวน 25,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู มีฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 65 ลําดับที 23) (กองส่งเสริมฯ)
(16) จัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง (มีระบบฟอก
อากาศ) แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 21,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 56 ลําดับที 1) (กองการเจ้าหน้าที) 
(17) จัดซือเครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วย
ความจํา เนือทีการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิว ตามรายละเอียดของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 56 ลําดับที 3) (กองการเจ้าหน้าที)  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงดิจิตอล จํานวน 58,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 24.2 ล้านพิกเซล จุดโฟกัสไม่น้อยกว่า 45 จุด ถ่ายภาพต่อเนืองได้ไม่
น้อยกว่า 7 ภาพต่อวินาที จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว ปรับมุมมอง
ได้ หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 8 GB ประกันศูนย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 62 ลําดับที 17) (สํานักปลัดฯ)
(2) จัดซือเครืองบินถ่ายภาพทางอากาศ จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบินถ่ายภาพทางอากาศระยะการควบคุมไม่
น้อยกว่า 5 กิโลเมตร ความเร็วในการบินสูงสุดไม่น้อย
กว่า 20 เมตร/วินาที ระยะเวลาในการบินไม่ตํากว่า 25 นาที เพือใช้
สําหรับงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 เครือง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 263 ลําดับที 28) (สํานักปลัดฯ)
(3) จัดซือโทรทัศน์ LED TV จํานวน 37,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED TV ขนาด 60 นิว ความละเอียดของ
จอภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 พิกเซล ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณภาพ และเสียง ช่อง
ต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ จํานวน 1 เครือง ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 68 ลําดับที 27) (สํานักปลัดฯ)
(4) จัดซือโทรทัศน์ LED TV จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิว ความละเอียดของจอ
ภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 พิกเซล ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณภาพ และเสียง ช่อง
ต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ จํานวน 1 เครือง ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 67 ลําดับที 26) (สํานักปลัดฯ)
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(5) จัดซือโทรทัศน์ LED TV สําหรับห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิว จํานวน 2 เครือง ๆ
 ละ 15,000 บาท ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 
พิกเซล ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพ และเสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับ
ไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ ช่องการเชือมต่อ
แบบ AV, DVD Component จํานวน 1 เครือง ตามรายละเอียดของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 2 หน้า 24 ลําดับที 10) (สํานักปลัดฯ)
(6) จัดซือโทรทัศน์ LED TV จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED TV ขนาด 40 นิว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 58 ลําดับที 8) (กองกิจการสภาฯ)
(7) จัดซือโทรทัศน์ LED TV จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิว ความละเอียดของจอ
ภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 พิกเซล ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณภาพ และเสียง ช่อง
ต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว จํานวน 1 เครือง ตามราย
ละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 56 ลําดับที 2) (กองการเจ้าหน้าที)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(1) จัดซือครุภัณฑ์ตามโครงการอนุบาลพันธุ์ปลานําจืด (ถังออกซิเจน) จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์หัวจ่าย
ขนาด 200 ปอนด์ จํานวน 1 ชุด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 8 ลําดับที 1) (กองส่งเสริมฯ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) จัดซือถังต้มนําร้อน จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําร้อน ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 14 ลิตร จํานวน 1 ใบ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 63 ลําดับที 20) (สํานักปลัดฯ)
(2) จัดซือตู้เย็น สําหรับห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

จํานวน 18,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆ
 ละ 9,400 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 24 ลําดับที 9) (สํานักปลัดฯ)
(3) จัดซือเครืองกรองนําระบบ RO จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนําระบบ RO มีความสามารถในการ
กรองนํา 0.0001 ไมครอน อัตราการกรองไม่น้อย
กว่า 15 ลิตร/ชัวโมง สามารถใช้ไฟบ้าน มีระบบนําทิง สําหรับใช้ทีศูนย์
ออกกําลังกาย สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 19 ลําดับ
ที 13) (กองส่งเสริมฯ)
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
(1) จัดซืออุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมนันทนาการของกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

เพือจัดซืออุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ ประกอบ
ด้วย ฉาบ 1 คู่ ขาตังฉาบบูม 1 อัน กลองทอมบ้าพร้อมขาตัง 1 ชุด กลอง
บองโก้ไม้พร้อมขาตัง 1 ชุด ฉิง 1 คู่ กลองแทมบูรีน 2 ชุด และไม้ตี
กลอง 12 คู่ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 67 ลําดับที 25) (กองส่งเสริมฯ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 34,010,000 บาท
ค่าถมดิน
(1) ถมดินพืนทีเช่าใหม่ 18 ไร่ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมดิน สูงเฉลีย 1.5 ม. พืนที 8,500 ตร.ม. สําหรับให้
เยาวชนและประชาชนได้ใช้ออกกําลังกายเพิมมากขึน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) แก้ไข/เปลียนแปลง ฉบับที 2 หน้า 58 ลําดับที 15) (กอง
ส่งเสริมฯ)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
(1) ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมสนามเด็กเล่น ภายในสนามกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 6,700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมสนามเด็กเล่น ขนาด
กว้าง 22 ม. ยาว 55 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 ลําดับ
ที 10) (กองส่งเสริมฯ)
(2) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พืนทีไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 23 ลําดับ
ที 22) (กองส่งเสริมฯ)
(3) ก่อสร้างรัว ค.ส.ล. พร้อมถมดิน ภายในพืนทีเช่าใหม่ 10 ไร่ สนามกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 6,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัว ค.ส.ล. ระยะทาง 450 ม. พร้อมถมดิน
สูง 1.70 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 24 ลําดับที 23) (กองส่งเสริมฯ)
(4) ติดตังประตู หน้าต่างเหล็กดัด อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังประตู หน้าต่างเหล็กดัดอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา จํานวน 17 ชุด พืนที 81 ตร.ม. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 64 ลําดับ
ที 21) (กองส่งเสริมฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม ขนาดกว้าง 4 ม
. ยาว 8 ม. พร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 24 ลําดับที 24) (กองส่งเสริมฯ)
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(2) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 4,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 โดยวางท่อระบายนํา ยาว 257 ม
. สร้างแผงเหล็กกันลูกบอล ยาว 72 ม. อัฒจันทร์เหล็ก ยาว 100 ม. พืน
ที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ
.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 2 หน้า 8 ลําดับที 2) (กองส่งเสริมฯ)
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 8,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 23 ลําดับที 20) (กองส่งเสริมฯ)
(4) ปรับปรุงโดมข้างหอประชุม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทํารัวสแตนเลส ขนาดความสูง 1 ม. ความยาวเมือยืด 18 ม
. จํานวน 2 ชุด และรัวสแตนเลส ขนาดความสูง 1 ม. ความยาวเมือ
ยืด 10 ม. จํานวน 4 ชุด พร้อมประตูเปิด - ปิด ติดตังบริเวณโดมข้างหอ
ประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 22 ลําดับที 19) (กองส่งเสริมฯ)
(5) ปรับปรุงและขยายห้องศูนย์ออกกําลังกายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและขยายห้องศูนย์ออกกําลังกายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีพืนทีเพิมขึน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 25 ลําดับที 25) (กองส่งเสริมฯ)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างทีปรึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 28 ลําดับที 1) (กองส่ง
เสริมฯ)

งบรายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 100,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และหรือสิงก่อสร้าง เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้บริการ ตามมติการประเมินที ก.จ. กําหนด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการเจ้าหน้าที) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,949,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ ซึงแต่งตังตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าทีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา โดยจ่ายให้ตามสิทธิทีได้รับตามระเบียบของทาง
ราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนฯ) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ
ในวันหยุดราชการ ทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องการดําเนินการโดยจ่ายให้
ตามสิทธิทีได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
แผนฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,970,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาเย็บเล่มเข้าเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ทําปก เอกสารต่างๆ เช่น แผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการ
ติดตามและประเมินผล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองแผนฯ)   
(2) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือนําเครือง
ถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนฯ)   
(3) ค่าเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือ
นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนฯ) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการประสานแผน และการขับเคลือนการจัดทําแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิน และขับเคลือนการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือทําความเข้าใจ
ในการประสานแผนระหว่างท้องถิน ไม่ให้เกิดความซําซ้อนและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทังการขับเคลือนแผนชุมชน สําหรับคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด คณะ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการต่างๆ ทีเกียวข้อง ข้า
ราชการ ประชาชน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 266 ลําดับที 34) (กองแผนฯ)  
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือทบทวนแนวทาง
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เทคนิคการเขียนแผนงาน เขียนโครงการ และแผนเชิงกลยุทธ์

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน ข้าราชการ  กรรมการพัฒนาแผน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
สําหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนือง เพือเสริมสร้างความ
เข้าใจเกียวกับกระบวนการจัดทําแผน การเขียนโครงการ/แผนงาน และ
ทบทวนแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 268 ลําดับที 37) (กอง
แผนฯ)
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(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําเวทีประชาคม เวทีสาธารณะจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม ของผู้บริหารท้องถิน ข้า
ราชการท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน ผู้นําชุมชนต่างๆ กํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน ตัวแทนภาคประชาชน ประชาชนทัวไป และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ทัง 16 อําเภอ สําหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนือง เพือรับ
ทราบปัญหาความต้องการ นําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถินให้เกิดการ
บูรณาการในด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 268 ลําดับที 38) (กองแผนฯ)
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิน   
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง สําหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากร    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย   
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ต่างๆ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 267
 ลําดับที 36) (กองแผนฯ)
(5) ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจติดตามประเมินผลของคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง สําหรับเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
นํามัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 22 ลําดับ
ที 1) (กองแผนฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 200,000 บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ทรัพย์สิน รวมถึงค่าซ่อมบํารุง   
ระบบเครือข่าย (LAN) เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนฯ)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เสียบกระดาษ ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สาย Lan หัว RJ45 ตัวผู้-ตัว
เมีย Power Supply Memory Chip DVD-ROM แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นกรอง
แสง เมาส์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่าง ๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต แบบฮาร์ดดิสก์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 เมนบอร์ด เมมโมรีซิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 20,000 บาท และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องตามความจําเป็น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองแผนฯ)  
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งบลงทุน รวม 629,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 629,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) จัดซือเก้าอีประชุม จํานวน 19,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีประชุม (สําหรับนังประชุม) จํานวน 10 ตัว ๆ
 ละ 1,990 บาท สําหรับใช้ในห้องกองแผนและงบประมาณ ตามราย
ละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 22 ลําดับที 3) (กองแผนฯ)
(2) จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด
กว้าง 91.50 ซม. ลึก 45.50 ซม. สูง 183 ซม. บานเลือนกระจกทรงสูง มี
แผ่นชันเหล็ก 3 แผ่น จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,750 บาท ตามรายละเอียด
ของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 2 หน้า 22 ลําดับที 4) (กองแผนฯ)
(3) จัดซือเก้าอีผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ จํานวน 9,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีผู้อํานวยการกองแผนและงบ
ประมาณ จํานวน 1 ตัว ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 23 ลําดับ
ที 5) (กองแผนฯ) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 22 ลําดับ
ที 2) (กองแผนฯ) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 15 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท เพือทดแทนเครือง
คอมพิวเตอร์ทีชํารุด เสือมสภาพ และมีอายุการใช้งาน 5 ปีขึนไป ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 269 ลําดับที 42) (กองแผนฯ)
(2) จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 54,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 17 เครือง ๆ ละ 3,200 บาท เพือทดแทนเครือง
สํารองไฟฟ้าทีชํารุดเสือมสภาพ และมีอายุการใช้งาน 5 ปีขึนไป ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 269 ลําดับที 41 และ หน้า 289
 ลําดับที 35 และ
 หน้า 289 ลําดับที 35 และ เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 96 ลําดับที 47) (กอง
แผนฯ)
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(3) จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผแบบ
ที 2 สําหรับงานออกแบบสือประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 30,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 265 ลําดับที 30 และ หน้า 288 ลําดับที 34) (กอง
แผนฯ)
(4) จัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที 1 สําหรับงานประชาสัมพันธ์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที 1 จํานวน 1 เครือง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 264 ลําดับที 29) (กองแผนฯ) 
(5) จัดซือเครืองสแกนเนอร์ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารขนาด A3 
 (ไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 61 ลําดับที 14) (กองแผนฯ)

งานบริหารงานคลัง รวม 26,287,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 19,225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ สําหรับข้าราชการและผู้
แทนชุมชนหรือประชาคมทีได้รับแต่งตังร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือหรือ
จัดจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองพัสดุฯ) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ  
 
ในวันหยุดราชการ ทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องการดําเนินการ    
โดยจ่ายให้ตามสิทธิทีได้รับตามระเบียบของทางราชการ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง 300,000, กองพัสดุฯ 300,000)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 2,845,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,395,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 1,900,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย สถานทีในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ตลาดกลางเพือเกษตรกร และ
สถานทีอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
(2) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
(3) ค่าเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
เช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง เพือนํามาใช้
ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนและค่าจ้างเหมาบริการจัดทํา
ของ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองพัสดุฯ)
(5) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนือง เพือนําเครือง
ถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองพัสดุฯ)
(6) ค่าเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง เพือนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองพัสดุฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยอาคารและสิงก่อสร้างทีเป็นทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)  
(2) ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินภาษีโรงเรือน และทีดิน ได้แก่ ตึกแถว ห้องแถว อาคาร
พาณิชย์ อาคารหรือสิงก่อสร้าง และอืนๆ ทีเป็นทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือให้เอกชนเช่า เพือใช้เป็นทีอยู่
อาศัยหรือประกอบธุรกิจต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
(1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุง
รักษา ทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง 100,000, กองพัสดุฯ 100,000)    

ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท
(1) วัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวดเสียบกระดาษ ผง
หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ ตามความจําเป็น ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง 100,000, กองพัสดุฯ 250,000)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้าน
งานครัว เช่น กระดาษชําระ ไม้กวาด ถุงใส่ขยะ ตะกร้า นํายาทําความ
สะอาด และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องตามความจําเป็น สําหรับใช้งานอาคาร
ตลาดกลางเพือเกษตรกร ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สาย Lan หัว RJ45 ตัว
ผู้ - ตัวเมีย Power Supply Memory Chip DVD-ROM แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นกรอง
แสง เมาส์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่าง ๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เมนบอร์ด เม
มโมรีซิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองกระจายสัญญาณ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท และ
วัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง 100,000, กองพัสดุฯ 150,000)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 9,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเป็นค่าอนุรักษ์นําบาดาล และค่าใช้นําบาดาลของ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าโทรสาร ค่าใช้บริการทางโทรศัพท์ทางไกล
ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลือน
ที ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่า
เช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าใช้วิทยุสือสาร และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีเกียวกับโทรศัพท์และโทรสาร และอืนๆ ทีเกียวข้องขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวง
ตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอืนๆ ทีเกียวข้องทีใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ของส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ค่าโทรภาพ หรือ โทร
สาร (FACSIMIE) ค่าเทเล็กซ์ (TELEX) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET) และค่าสือสารอืนๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 7,062,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) จัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 7 ลินชัก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 7
 ลินชัก ขนาด 1,524 x 762 x   
750 มม. ผิวหน้า PVC มี 3 กุญแจ มีทีพักเท้า พร้อมกระจก และเก้าอี   
สํานักงานพนักพิง ขนาด (W) 66 x (D) 76 x (H) 115 ซม. เบาะพนัก
พิง หุ้มด้วยหนังเทียมสีดํา แกนปรับระดับ ปรับสูง-ตํา ด้วยระบบไฮโดรลิค 
  
ขาเก้าอีเป็นขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก พร้อมล้อเลือน จํานวน 1 ชุด   
เป็นเงิน 15,000 บาท ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 243 ลําดับที 2) (กองคลัง) 
(2)จัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ขนาด 123 x 67 x 75.3
 ซม.   
มีลินชัก 3 ลินชัก ลินชักกลาง 1 ลินชัก พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว   
เป็นเงิน 7,500 บาท ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 61 ลําดับที 15
) (กองคลัง)   
(3) จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 11,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก ขนาดกว้าง 120
 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 90 ซม. จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,900 บาท เป็นเงิน  
 
11,800 บาท ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 62 ลําดับที 16) (กอง
คลัง)
(4) จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีที
ยู ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 60 ลําดับ
ที 13) (กองพัสดุฯ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
(1) ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดกลางเพือเกษตรกร ต.หันตรา อ.พระ
นครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างเหล็ก ความสูงไม่
น้อยกว่า 9 เมตร จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 242 ลําดับ
ที 1 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 1 หน้า 206 ลําดับที 1) (กองคลัง)
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(2) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสังการทีเกียวข้องเพือ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างไทยทีได้
รับความเดือดร้อนและสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงทีเกิดภาวะ
เศรษฐกิจวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึนราคาวัสดุไว้ล่วงหน้ามากๆ และ
ค่าแรงงานทีเพิมขึนเพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทังสองฝ่าย ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองพัสดุฯ)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุด
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 3 ลําดับที 1) (กองช่าง)
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมในทักษะพืนฐานในการระงับเหตุอัคคีภัย จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมในทักษะความรู้เบืองต้นด้านอัคคีภัย ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอืนๆ ทีเกียวข้อง ให้
แก่ ครู นักเรียน บุคลากรทางด้านการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 234 ลําดับที 2) (กองช่าง)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความช่วยเหลือ เพือบรรเทาสาธารณภัยความ
เดือดร้อนของประชาชน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเกิด
ขึนจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และเกียวกับการ
บรรเทาสาธารณภัย ทีก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1685 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2544 และตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณ เพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดฯ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2553, และแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการเกียวกับการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 233 ลําดับที 1) (กองช่าง)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 83,821,738 บาท
งบบุคลากร รวม 21,261,478 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 21,261,478 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 18,884,198 บาท

(1) เงินเดือนประจําปีข้าราชการครู ตังไว้ 16,610,880 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนประจําปีข้าราชการครู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการ
ศึกษาฯ)
(2) เงินเดือนประจําปีข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 2,273,318
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปีข้าราชการครูผู้ดูเด็ก ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,848,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตังไว้ 672,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนพิเศษรายเดือนสําหรับข้าราชการครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)   
(2) เงินวิทยฐานะ ตังไว้ 1,176,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ
ของข้าราชการครู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําทีปฏิบัติหน้าทีโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับค่าจ้างขันสูงสุด
ของอันดับ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ดูแลเด็ก) ปฏิบัติหน้าทีโรงเรียน   
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 250,800
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 24,480 (กองการศึกษาฯ)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 23,927,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ
ในวันหยุดราชการ ทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการ โดยจ่ายให้ตาม
สิทธิ ทีได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 17,525,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,165,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน   
วัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) ตังไว้ 400,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดช่างทอง และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)   
(2) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน   
วัดป่าคาเจริญวิทยา ตังไว้ 665,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา    
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)   
(3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือนําเครือง
ถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)   
(4) ค่าเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็น   
ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ    
ทีเกียวข้อง เพือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(01) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดช่างทอง 
(บุญบํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้สอด
คล้องกับหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192 ลําดับ
ที 6) (กองการศึกษาฯ) 
(02) ค่าวัสดุสํานักงานของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาฯ)
(03) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาฯ) 
(04) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาฯ) 
(05) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดป่าคา
เจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 34 ลําดับที 5) (กองการศึกษาฯ) 
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(06) ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนวัดป่าคา
เจริญวิทยา ระบบ Wi-Fi (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนวัดป่าคา
เจริญวิทยา ให้โรงเรียนสามารถเชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและค้นคว้าหา
ข้อมูลเพือการจัดการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 7,200 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 142,800 บาท (กองการ
ศึกษาฯ)
(07) ค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 6,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา เพือให้นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมี
ประโยชน์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 36 ลําดับที 10) (กองการศึกษาฯ)
(08) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรทางการศึกษาและนัก
เรียนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาทีได้รับคําสังและมีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 81,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 69,000 บาท (กองการ
ศึกษาฯ)
(09) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นทีรู้จักของ
ประชาชนทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 33 ลําดับที 1) (กองการศึกษาฯ) 
(10) ค่าใช้จ่ายเกียวกับสาธารณูปโภคโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 748,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านําประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า
บริการด้านโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ) 
(11) ค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 1,680,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดช่าง
ทอง (บุญบํารุงราษฎร์) เพือให้นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอและมีประโยชน์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194 ลําดับที 14) (กองการ
ศึกษาฯ)
(12) ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวกโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวกโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาฯ)
(13) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาฯ)
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(14) ค่าวัสดุสํานักงานของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา และอืนๆ ที
เกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
(15) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
(16) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ) 
(17) ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่า
อาหารว่าง เครืองดืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนือง เพือให้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี หน้า 193 ลําดับที 9) (กองการศึกษาฯ)
(18) ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนวัดช่าง
ทอง (บุญบํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 132,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนวัดช่าง
ทอง (บุญบํารุงราษฎร์) ให้โรงเรียนสามารถเชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
และค้นคว้าหาข้อมูลเพือการจัดการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป 9,600 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 122,400 บาท (กองการศึกษาฯ)
(19) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรทางการศึกษาและนัก
เรียนโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) ทีได้รับคําสังและมีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 21,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 79,000 บาท (กองการ
ศึกษาฯ)
(20) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นทีรู้จักของ
ประชาชนทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 196 ลําดับที 23) (กองการศึกษาฯ) 
(21) ค่าใช้จ่ายเกียวกับสาธารณูปโภคโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านําประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า
บริการด้านโทรคมนาคม และอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษาฯ)
(22) ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวกโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาฯ)
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(23) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บํารุงราษฎร์) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษาฯ)
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 39 ลําดับที 21) (กองการศึกษา)
(25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 41 ลําดับที 27) (กองการศึกษาฯ)
(26) ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดช่างทอง 
(บุญบํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 193 ลําดับที 11) (กอง
การศึกษาฯ)
(27) ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดป่าคา
เจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 35 ลําดับที 9) (กองการ
ศึกษาฯ)
(28) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม อบรม และศึกษาดูงานของผู้บริหารการ
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนับสนุนการ
ศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ทีเป็นทีตังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบุคลากรทีเกียวข้องกับการ
จัดการศึกษา

จํานวน 1,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครืองดืม สถานที ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนือง เพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี หน้า 192 ลําดับที 7) (กองการศึกษาฯ)
(29) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมอบรมเพือพัฒนาศักยภาพครูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมเพือพัฒนาศักยภาพครูใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 193 ลําดับที 8) (กองการศึกษาฯ) 
(30) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามนโยบายลดเวลา
เรียนเพิมเวลารู้

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิมเวลารู้ ให้นักเรียนมีความพร้อมและเพือพัฒนาการ
ศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 39 ลําดับที 20) (กองการศึกษาฯ) 
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(31) จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 194 ลําดับที 15) (กองการศึกษาฯ)
(32) จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 36 ลําดับที 11) (กองการศึกษาฯ)
(33) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ พลังงานสี
เขียว

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสังคมแห่งการเรียน
รู้ พลังงานสีเขียวของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา เพือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้นวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ
เนือง เกิดความสุขจากประสบการณ์และสถานทีจริง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 35 ลําดับที 7) (กองการศึกษาฯ) 
(34) โครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา และการจัดงานวันรักษ์บ้านแพรก

จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการจัดงานวันรักษ์บ้านแพรก
เกิดการส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและวัฒนธรรม
อันดีงาม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 201 ลําดับที 5) (กองการศึกษาฯ)  
(35) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาและการ
จัดทําทะเบียนโบราณวัตถุ" พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกอบรมเครือข่าย
จิตอาสาและการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุ" เพือพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นระบบและสามารถให้
บริการแก่ประชาชนโดยทัวไปได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 19 ลําดับ
ที 7) (กองการศึกษาฯ)
(36) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิน เพือพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เป็นระบบและสามารถให้บริการแก่ประชาชนโดยทัวไปได้ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 18 ลําดับที 5) (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กล็กในสังกัด อบจ.อย. เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 6,211,880 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงานสําหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เสียบกระดาษ ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ) 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,731,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในสังกัด เพือให้
เด็กได้บริโภคอาหารเสริมอย่างเพียงพอและมีร่างกายทีสมบูรณ์แข็ง
แรง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 2,461,580 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 270,300 บาท (กองการศึกษาฯ)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในสังกัดให้บริโภค
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการ
ศึกษาฯ) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
(1) ค่าจัดซือวัสดุส่งเสริมสุขภาพอนามัยสําหรับนักเรียนในสังกัด ตัง
ไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุส่งเสริมสุขภาพอนามัยสําหรับ
นักเรียนในสังกัด เช่น ยาแดง พลาสเตอร์ยา เบตาดีน ผ้ากอส เป็นต้น เพือ
บรรเทาอาการบาดเจ็บของนักเรียนหากเกิดอุบัติเหตุ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 196 ลําดับที 22) (กอง
การศึกษาฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
(1) ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็น   
ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนา   
และวัฒนธรรม เช่น สาย Lan หัว RJ45 ตัวผู้ - ตัวเมีย    
Power Supply Memory Chip DVD-ROM แผ่นหรือจาน   
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์    
แผ่นกรองแสง เมาส์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล เครืองอ่าน   
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ แบบซีดีรอม    
แบบออพติคอล เมนบอร์ด เมมโมรีซิป แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์    
เครืองกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์   
ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง   
ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 2,000,000 บาท
(1) ค่าจัดซือแบบเรียน แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน ตังไว้ 2,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือแบบเรียน แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน สําหรับนักเรียนในสังกัด เพือให้นักเรียนมี
ความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการศึกษาต่อในระดับทีสูง
ขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 39 ลําดับที 19) (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 5,582,580 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,275,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) จัดซือและติดตังพัดลมโคจรติดผนัง พร้อมติดตังของโรงเรียนวัดช่างทอง 
(บุญบํารุงราษฎร์)

จํานวน 103,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือและติดตังพัดลมโคจรติด
ผนัง ขนาด 18 นิว จํานวน 30 ตัว เพืออํานวยความสะดวกให้กับการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และผู้ขอใช้บริการ ตามรายละเอียดของ อบจ
.อย. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 40 ลําดับที 25) (กองการศึกษาฯ)
(2) จัดซือและติดตังพัดลมโคจรติดเพดาน ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บํารุงราษฎร์)

จํานวน 284,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือและติดตังพัดลมโคจรติด
เพดาน ขนาด 18 นิว จํานวน 80 ตัว เพืออํานวยความสะดวกให้กับการ
จัดการเรียนการสอน และผู้ขอใช้บริการ ตามรายละเอียดของ อบจ.อย
. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 40 ลําดับที 24) (กองการศึกษาฯ)
(3) จัดซือพัดลมไอเย็นของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฏร์) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอเย็น ขนาดความ
จุ 93 ลิตร จํานวน 10 ตัว เพืออํานวยความสะดวกให้กับการจัดการการ
สอนและนักเรียนและผู้ขอใช้บริการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 40 ลําดับ
ที 23) (กองการศึกษาฯ)
(4) จัดซือชันวางรองเท้าสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางรองเท้า ขนาด 108 x 20 x 65 
ซม. จํานวน 8 ชุด เพือให้เด็กเกิดวินัยในตนเอง และมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ และสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความ
สุข ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 42 ลําดับ
ที 31) (กองการศึกษาฯ)
(5) จัดซือชันวางกระเป๋าสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางกระเป๋า ขนาด 110 x 30 x 98 
ซม. จํานวน 8 ชุด เพือให้เด็กเกิดวินัยในตนเอง และมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ และสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความ
สุข ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 42 ลําดับ
ที 32) (กองการศึกษาฯ)
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(6) จัดซือชันเก็บของเล่นสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บของเล่น ขนาด 43 x 84 x 106 
ซม. จํานวน 8 ชุด เพือให้เด็กมีสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้ เกิดวินัย
ในตนเอง และมีประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถดํารงชีวิตประจําวัน
ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 42 ลําดับที 33) (กองการศึกษาฯ)
(7) จัดซือชันเก็บแก้วสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์)

จํานวน 76,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือชันเก็บแก้วสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ขนาด 110 x 70.5 x 10 ซม. จํานวน 8 ชุด เพือให้เด็กมีสภาพ
แวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้ เกิดวินัยในตนเอง และมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ และสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความ
สุข ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 43 ลําดับ
ที 34) (กองการศึกษาฯ)
(8) จัดซือทีเก็บแปรงสีฟันสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์)

จํานวน 76,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีเก็บแปรงสีฟัน ขนาด 106 x 42 x 6 
ซม. จํานวน 8 ชุด เพือให้เด็กมีสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้ เกิดวินัย
ในตนเอง และมีประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถดํารงชีวิตประจําวัน
ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 43 ลําดับที 35) (กองการศึกษาฯ)
(9) จัดซือรถเข็นของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็น (ล้อมอเตอร์ไซด์) ขนาด 60 x 100 
ซม. จํานวน 2 คัน ๆ ละ 3,500 บาท ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. (ไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 15 ลําดับที 5) (กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดทําระบบเสียงตามสายของโรงเรียนวัดช่างทอง 
(บุญบํารุงราษฎร์)

จํานวน 852,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายจุดสัญญาณเสียง ประกอบด้วย ลําโพง เครืองขยาย
เสียง เครืองบูสเตอร์แอมป์ พร้อมติดตัง และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ให้
นักเรียนได้รับข่าวสารต่างๆ อย่างทัวถึง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 197 ลําดับที 25) (กองการ
ศึกษาฯ) 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) จัดซือเครืองฉายภาพ 3 มิติ เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ 
สําหรับโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์)

จํานวน 1,056,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี
     - เครืองฉายภาพ 3 มิติ ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ตํา
กว่า 850,000 Pixels จํานวน 16 เครือง ๆ ละ 24,000 บาท เป็น
เงิน 384,000 บาท 
     - เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 16 เครือง ๆ ละ 33,000
 บาท เป็นเงิน 528,000 บาท
     - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิว จํานวน 16 จอ ๆ
 ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 191
 ลําดับที 2) (กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 9,500 บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 15 ลําดับที 3) (กองการศึกษาฯ) 
(2) จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครืองตัดหญ้า
แบบเข็น เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของล้อประมาณ 26 นิว รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิว ความจุ
ถังนํามันเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 12,000 บาท สําหรับดูแลรักษาสวนสาธารณะและพืนทีสวนหย่อม
ต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 2 หน้า 15 ลําดับที 4) (กองการศึกษาฯ)  

ครุภัณฑ์อืน
(1) จัดซือซุ้มศาลาแปดเหลียมสําหรับโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือซุ้มศาลาแปดเหลียม จํานวน 5 ซุ้ม เพือเป็นสถานที
พักผ่อนหย่อนใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทังเป็นสถานทีในการทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัด
ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 197 ลําดับที 27) (กองการศึกษาฯ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,306,880 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 656,880 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์)และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี หน้า 191 ลําดับที 3) (กองการศึกษาฯ) 
(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 33 ลําดับที 2) (กองการศึกษาฯ)  
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(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บํารุงราษฎร์) เพือให้นักเรียนมีสถานทีในการทํากิจกรรมทีเหมาะสมและ
เป็นธรรมชาติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 41 ลําดับที 29) (กองการศึกษาฯ) 
 
(4) ปรับปรุงท่อระบายนําภายในโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฏร์) จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายนํา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ
.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 41 ลําดับที 26) (กองการศึกษาฯ)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
(1) โครงการสํารวจและออกแบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสํารวจและออกแบบการจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นระบบ
และสามารถให้บริการแก่ประชาชนโดยทัวไปได้ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 18
 ลําดับที 6) (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 33,050,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,050,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 33,050,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา ตาม
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ ตังไว้ 1,800,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ สําหรับใช้เป็น
สถานทีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 130 ลําดับที 67) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 1,800,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน 200,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 2,000,000 บาท (กองการศึกษาฯ) 
(2) อุดหนุนโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" ต.บ้านเลน อ
.บางปะอิน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือก่อสร้างสนามฟุตซอล ตัง
ไว้ 1,100,000 บาท สําหรับให้นักเรียนใช้เป็นสถานทีในการเล่น
กีฬา ออกกําลังกาย ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 208 ลําดับที 42) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 1,100,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 200,000 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ
จํานวน 1,300,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(3) อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพือก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนก
ประสงค์ ตังไว้ 900,000 บาท สําหรับให้นักเรียนใช้เป็นสถานทีในการ
เล่นกีฬาออกกําลังกาย ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้อง
เรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 321 ลําดับที 43) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 900,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 1,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(4) อุดหนุนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ ตามโครงการ
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ ตังไว้ 7,380,000 บาท สําหรับ
ใช้เป็นสถานทีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ราย
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ละเอียดตามแบบแปลน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 143 ลําดับที 107) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 7,380,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน 820,000 บาท รวมงบประมาณ ทัง
โครงการ จํานวน 8,200,000 บาท (กองการศึกษาฯ) 
(5) อุดหนุนโรงเรียนวัดสะแก หมู่ที 5 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย ตามโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนเพือก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ตังไว้ 1,800,000 บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 319
 ลําดับที 41) (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.อย.1,800,000
 บาท งบประมาณโรงเรียน 200,000 บาท รวมงบประมาณ ทัง
โครงการ 2,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(6) อุดหนุนโรงเรียนบางซ้ายวิทยา ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตังไว้ 900,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 146 ลําดับที 112) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 900,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน 100,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 1,000,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
(7) อุดหนุนโรงเรียนวัดบางซ้ายใน ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย ตามโครงการ
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ ตังไว้ 1,800,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ สําหรับใช้เป็นสถานทีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 144
 ลําดับที 109) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 1,800,000 บาท และ
งบประมาณของโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 2,000,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
(8) อุดหนุนโรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย ตาม
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ ตังไว้ 1,800,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ สําหรับใช้
เป็นสถานทีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 145 ลําดับที 110) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 1,800,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานว
น 200,000 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 2,000,000
 บาท (กองการศึกษาฯ)
(9) อุดหนุนโรงเรียนวัดวังชะโด ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย ตามโครงการ
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ ตังไว้ 1,800,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ สําหรับใช้เป็นสถานทีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 146
 ลําดับที 111) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 1,800,000 บาท และ
งบประมาณของโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 2,000,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
(10) อุดหนุนโรงเรียนวัดมเหยงค์ ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง ตามโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนเพือก่อสร้างสนามกีฬา ตังไว้ 450,000 บาท สําหรับให้นัก
เรียนใช้เป็นสถานทีในการเล่นกีฬา ออกกําลังกาย ประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนนอกห้องเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561- 2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 35 ลําดับที 4) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 450,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 50,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 500,000 บาท)
(กองการศึกษาฯ)
(11) อุดหนุนโรงเรียนวัดทําใหม่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน ตามโครงการ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงอาคารเรียน ตังไว้ 900,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
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เติมฉบับที 2 หน้า 34 ลําดับที 2) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 900,000 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 100,000
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 1,000,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(12) อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระ
นครศรีอยุธยา ตามโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ ตัง
ไว้ 2,700,000 บาท สําหรับใช้เป็นสถานทีในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนอกห้องเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 34 ลําดับที 1) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 2,700,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 2,000,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 4,700,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
(13) อุดหนุนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
ก่อสร้างอัฒจันทร์ ตังไว้ 1,800,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อัฒจันทร์ เพือใช้จัดกิจกรรมวิชาพลศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 36 ลําดับที 6
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 1,800,000 บาท และงบประมาณ
ของโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 2,000,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
(14) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือปรับปรุง
สนามกีฬา ตังไว้ 1,800,000 บาท สําหรับให้นักเรียนใช้เป็นสถานทีใน
การเล่นกีฬา ออกกําลังกาย ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้อง
เรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 144 ลําดับที 108) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 1,800,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 200,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 2,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(15) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี ตามโครงการ
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ ตังไว้ 3,420,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก สําหรับใช้เป็นสถานทีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนนอกห้องเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 143 ลําดับที 106) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 3,420,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 180,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 3,600,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
(16) อุดหนุนโรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ ต.ลําไทร อ.วังน้อย ตามโครงการ
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ ตังไว้ 2,700,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก สําหรับใช้เป็นสถานทีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนนอกห้องเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 148 ลําดับที 117) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 2,700,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 300,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท (กองการศึกษาฯ) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 28,093,588 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,071,830 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,071,830 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(01) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง และอืนๆ ที
เกียวเนือง สําหรับครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 50,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง สําหรับครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษาฯ)
(02) ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครือง
ดืม ค่าเข้าชม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจํา
วันได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 191ลําดับที 4) (กองการศึกษาฯ)  
(03) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
ของโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 462,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการพัฒนาตนเองในประชาคมอาเซียน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 192 ลําดับที 5) (กองการศึกษาฯ)  
(04) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับการส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน เช่น พิธีทางศาสนา งาน
วันเด็ก งานลอยกระทง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 38 ลําดับ
ที 18) (กองการศึกษาฯ)
(05) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 773,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 195 ลําดับที 16) (กองการศึกษาฯ) 
(06) ค่าหนังสือเรียน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 214,230 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 195 ลําดับที 17) (กองการศึกษาฯ) 
(07) ค่าอุปกรณ์การเรียน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง 
(บุญบํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 140,050 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 195 ลําดับที 18) (กองการศึกษาฯ)
(08) ค่าชุดนักเรียน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง
ราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 143,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 195 ลําดับที 19) (กองการศึกษาฯ) 
(09) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 195,350 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 195 ลําดับที 20) (กองการศึกษาฯ) 
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(10) ค่าปัจจัยพืนฐานนักเรียนยากจน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
ช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา)

จํานวน 118,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 196 ลําดับที 21) (กองการศึกษาฯ) 
(11) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน 
เพือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศของในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 300,000 บาท

เพือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ตามความถนัดด้านกีฬาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี หน้า 193 ลําดับที 10) (กองการศึกษาฯ) 
(12) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา)

จํานวน 365,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 42 ลําดับที 30) (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 9,920,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,920,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) จัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัด
ช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์)

จํานวน 3,920,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 8 ห้อง เช่น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมี
เดีย ระบบ E-learning สําหรับครูปฐมวัย เครืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สือมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดเสริมเชาว์ปัญญา และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวเนืองพร้อมการติดตัง เพือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัยทีทันสมัย รองรับการเรียนการสอนวิชา
ต่าง ๆ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 194 ลําดับที 13) (กองการศึกษาฯ)
(2) จัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเด็กประถมศึกษา โรงเรียน
วัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์)

จํานวน 6,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 8 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกา
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียนที
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 191 ลําดับที 1) (กอง
การศึกษาฯ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 15,101,758 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,101,758 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,101,758 บาท

(1) อุดหนุนเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ตามโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ตามแนวการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการ
ศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เอกสารประกอบ
การอบรม ค่าพาหนะในการศึกษาดูงานและอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือให้ครู
และนักเรียนมีศักยภาพในการบูรณาการการเรียนรู้คู่ความดีถวายเป็นพระ
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ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 308 ลําดับที 11) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 300,000 บาท และงบประมาณของเขตพืนทีการ
ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จํานวน 33,800 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 333,800 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(2) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) หมู่ที 5 
ต.คลองสะแก อ.นครหลวง ตามโครงการจัดซือสือเตรียมความพร้อม
ระดับปฐมวัย ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีจะ
เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพือศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 132 ลําดับที 74) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(3) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุคนธาราม หมู่ที 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ตาม
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สือเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ตังไว้ 47,500
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีจะเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย
เพือศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 132 ลําดับที 75) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 47,500 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 2,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 50,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(4) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) หมู่ที 6 ต.บ่อตา
โล่ อ.วังน้อย ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพือจัดซือสือ
ระดับชันอนุบาล ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือเตรียมความ
พร้อมสําหรับเด็กก่อนประถมศึกษา เพือพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคมของเด็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 133 ลําดับที 76
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(5) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) หมู่ที 6 ต.บ่อตา
โล่ อ.วังน้อย ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพือซือหนังสือ
ห้องสมุดอนุบาล ตังไว้ 54,750 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้อง
สมุดสําหรับเด็กปฐมวัย เพือให้ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนา
ทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 137
 ลําดับที 89) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 54,750 บาท และงบ
ประมาณของสถานศึกษา จํานวน 2,922 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 57,672 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(6) อุดหนุนโรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) หมู่ที 5 ต.หลัก
ชัย อ.ลาดบัวหลวง ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนเพือจัดซือเครืองเล่น
ในร่ม ตังไว้ 140,980 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองเล่นใน
ร่ม เช่น เครืองเล่นพัฒนากล้ามเนือมัดเล็ก กล้ามเนือมัดใหญ่ เครืองเล่น
พัฒนาการทรงตัว และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 109 ลําดับที 11) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 140,980 บาท และงบประมาณของสถานศึกษา จํานวน 7,420
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 148,400 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(7) อุดหนุนเทศบาลตําบลบ้านแพรก ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนสนามเด็กเล่นในร่มอนุบาล ตังไว้ 208,525
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองเล่นในร่ม เช่น เครืองเล่นพัฒนา
กล้ามเนือมัดเล็ก กล้ามเนือมัดใหญ่ เครืองเล่นพัฒนาการทรงตัว และ
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อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 109
 ลําดับที 12) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 208,525 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 10,975 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 219,500 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(8) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้าง (สําริต ภู่เงินอนุสรณ์) หมู่ที 2 ต.บ่อตา
โล่ อ.วังน้อย ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนเพือจัดซือโต๊ะนักเรียนเก้าอี
นักเรียน ตังไว้ 90,060 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ - เก้าอีนัก
เรียน เพือให้นักเรียนมีโต๊ะ - เก้าอี ใช้อย่างเพียงพอ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 110
 ลําดับที 14) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 90,060 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 4,740 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 94,800 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(9) อุดหนุนโรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) หมู่ที 5 ต.หลัก
ชัย อ.ลาดบัวหลวง ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนเพือจัดซือโต๊ะ - เก้าอี
นักเรียน ตังไว้ 147,250 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ - เก้าอีนัก
เรียน เพือให้นักเรียนมีโต๊ะ - เก้าอี ใช้อย่างเพียงพอ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 110
 ลําดับที 15) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 147,250 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 7,750 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 155,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(10) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียน เหราบัตย์
อนุสรณ์) หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการพัฒนาทักษะ
คิดวิเคราะห์ ตังไว้ 62,130 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือครุภัณฑ์พัฒนา
ทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนเพิมขึน และมีสือการสอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 136 ลําดับที 86) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 62,130
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 3,270 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 65,400 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(11) อุดหนุนโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180 หมู่ที 3 ต.หนองไม้
ซุง อ.อุทัย ตามโครงการชุดสือสะเต็มศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเริม
สร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ตังไว้ 96,415 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือสือสะเต็มศึกษา ระดับ ปฐมวัย - ประถมศึกษา เพือให้นัก
เรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนเกิดทักษะความคิดริเริมสร้าง
สรรค์ และมีสือการสอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 112
 ลําดับที 20) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 96,415 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,100 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 101,515 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(12) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียน เหราบัตย์
อนุสรณ์) หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการสะเต็ม
ศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเริมสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา ตัง
ไว้ 261,615 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือสะเต็มศึกษา
ระดับ ปฐมวัย - ประถมศึกษา เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพทางการ
เรียนเพิมขึน นักเรียนเกิดทักษะความคิดริเริมสร้างสรรค์ และมีสือการ
สอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 112 ลําดับที 21) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 261,615 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 13,800 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 275,415 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(13) อุดหนุนโรงเรียนปราสาททองวิทยา หมู่ที 6 ต.บ้านเลน อ
.บางปะอิน ตามโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดซือสือสะเต็มศึกษา
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ระดับปฐมวัย  ตังไว้ 94,268 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือสะเต็มศึกษา
ระดับ ปฐมวัย - ประถมศึกษา เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพทางการ
เรียนเพิมขึน นักเรียนเกิดทักษะความคิดริเริมสร้างสรรค์ และมีสือการ
สอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 113 ลําดับที 22) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 94,268 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 4,962  บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 99,230 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(14) อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเคียน ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือสือสะเต็มศึกษา พัฒนาการทักษะ
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือสือสะเต็มศึกษาระดับ ปฐมวัย - ประถมศึกษา เพือให้นักเรียนเกิด
ประสิทธิภาพทางการเรียนเพิมขึน นักเรียนเกิดทักษะความคิดริเริมสร้าง
สรรค์ และมีสือการสอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 113
 ลําดับที 23) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(15) อุดหนุนโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) หมู่ที 3 ต
.ปลายกลัด อ.บางซ้าย ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดซือสือสะเต็ม
ศึกษา ตังไว้ 475,117 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือสะเต็มศึกษา
ระดับ ปฐมวัย - ประถมศึกษา เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพทางการ
เรียนเพิมขึน นักเรียนเกิดทักษะความคิดริเริมสร้างสรรค์ และมีสือการ
สอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 114 ลําดับที 24) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 475,117 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 25,100 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 500,217 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(16) อุดหนุนโรงเรียนวัดสะแก หมู่ที 5 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย ตามโครงการ
จัดซือครุภัณฑ์เพือพัฒนาทักษะความคิดริเริมสร้างสรรค์ (STEM 
ศึกษา) ตังไว้ 536,203 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือสะเต็มศึกษา
ระดับ ปฐมวัย - ประถมศึกษา เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพทางการ
เรียนเพิมขึน นักเรียนเกิดทักษะความคิดริเริมสร้างสรรค์ และมีสือการ
สอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 114 ลําดับที 25) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 536,203 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 28,222 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 564,425 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(17) อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บํารุง) หมู่ที 1 ต.อุทัย อ
.อุทัย ตามโครงการจัดซือครุภัณฑ์เพือพัฒนาทักษะความคิดริเริมสร้าง
สรรค์ (STEM ศึกษา) ตังไว้ 261,615 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือสะ
เต็มศึกษาระดับ ปฐมวัย - ประถมศึกษา เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนเพิมขึน นักเรียนเกิดทักษะความคิดริเริมสร้างสรรค์ และมีสือ
การสอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 115 ลําดับที 26) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 261,615 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 13,800 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 275,415 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(18) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิทอง (วาสนานุกูล) หมู่ที 3 ต.บ่อโพง อ.นคร
หลวง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) ตังไว้ 712,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ห้อง เช่น กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:14 หน้า : 42/112



โรงเรียนมีห้องเรียน ทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 106 ลําดับที 1) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 712,500 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 37,500
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(19) อุดหนุนโรงเรียนวิทยานนท์ หมู่ที 1 ต.สามเมือง อ.ลาดบัว
หลวง  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 712,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้อง
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกา
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ที
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 106 ลําดับที 3) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 712,500
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 37,500 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(20) อุดหนุนโรงเรียนวัดยม หมู่ที 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 712,500
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1
 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง พร้อมการติดตังให้สามารถ
ใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 107 ลําดับที 5) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 712,500 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 37,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(21) อุดหนุนโรงเรียนสัตตปทุมบํารุง หมู่ที 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัว
หลวง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดซือเครืองดนตรีสากล ตัง
ไว้ 80,275 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 116 ลําดับที 31) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 80,275 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 4,225 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 84,500 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(22) อุดหนุนโรงเรียนลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) หมู่ที 3 ต.สามเมือง อ
.ลาดบัวหลวง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดซือเครืองดนตรีสากล ตัง
ไว้ 230,660 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 117 ลําดับที 32) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 230,660 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 12,140 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 242,800 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(23) อุดหนุนโรงเรียนคอตัน หมู่ที 5 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย ตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์วงเมโลเดียน ตัง
ไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
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 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 117 ลําดับที 34) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)  
(24) อุดหนุนโรงเรียนวัดกระโดงทอง หมู่ที 7 ต.บ้านโพธิ อ.เสนา ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือครุภัณฑ์เครืองดนตรีวงเมโลเดียน
 ตังไว้ 90,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 119 ลําดับที 39) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 90,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 10,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(25) อุดหนุนโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) หมู่ที 2 ต.ไผ่
พระ อ.บางไทร ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา
ทักษะด้านดนตรีวงสตริง ตังไว้ 77,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 120 ลําดับที 41) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 77,900
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 4,100 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 82,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(26) อุดหนุนโรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) หมู่ที 4 ต.วัดตะกู อ.บาง
บาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือเครืองดนตรี
วงเมโลเดียน ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์
และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซ
โฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 121 ลําดับที 46
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(27) อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวคุ้ง หมู่ที 10 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี ตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนจัดซืออุปกรณ์วงดุริยางค์และเมโลเดียน ตัง
ไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 314 ลําดับที 26) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,000
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(28) อุดหนุนโรงเรียนวัดโตนดเตีย หมู่ที 4 ต.อุทัย อ.อุทัย ตามโครงการ
วงดุริยางค์เด็กน้อยเพือชุมชน ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 313 ลําดับ 23
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(29) อุดหนุนโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) หมู่ที 3 ต.หนอง
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นําใหญ่ อ.ผักไห่ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้มุ่งสู่ดนตรี
สากล (วงดุริยางค์) ตังไว้ 264,100 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์
ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 313 ลําดับที 24
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 264,100 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 13,900 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 278,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(30) อุดหนุนโรงเรียนวัดอู่ตะเภา หมู่ที 4 ต.มารวิชัย อ.เสนา ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือเครืองเล่นสนามกลาง
แจ้ง ตังไว้ 465,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม พร้อมติด
ตัง เพือกระตุ้นให้นักเรียนได้ออกกําลังกาย และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ตามวัย ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 116 ลําดับที 29) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 465,500 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 24,500
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 490,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(31) อุดหนุนโรงเรียนวัดจําปา หมู่ที 13 ต.อุทัย อ.อุทัย ตามโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนโครงการจัดซือจัดหาเครืองกรองนํา ตังไว้ 114,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนํา เพือให้นักเรียนได้บริโภคนํา
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 130 ลําดับที 68) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 114,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 6,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 120,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(32) อุดหนุนโรงเรียนคอตัน หมู่ที 5 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนโครงการเครืองกรองนําดืมเพือสุขภาพสําหรับนัก
เรียน ตังไว้ 114,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนํา เพือให้
นักเรียนได้บริโภคนําสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 130 ลําดับที 69
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 114,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 6,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 120,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(33) อุดหนุนโรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี หมู่ที 4 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์เครืองกรองนํา ตังไว้ 114,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนํา เพือให้นักเรียนได้บริโภคนํา
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 131 ลําดับที 70) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 114,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 6,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 120,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(34) อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฏร์อุปถัมภ์) หมู่ที 5 
ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือ
จัดซือเครืองกรองนําดืม ตังไว้ 114,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
กรองนํา เพือให้นักเรียนได้บริโภคนําสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 131 ลําดับที 71) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 114,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 6,000 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 120,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(35) อุดหนุนโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ หมู่ที 5 ต.หัวเวียง อ.เสนา ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือเครืองกรองนําดืม ตังไว้ 114,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนํา เพือให้นักเรียนได้บริโภคนํา
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
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. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 131 ลําดับที 72) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 114,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 6,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 120,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(36) อุดหนุนโรงเรียนวัดมเหยงค์ หมู่ที 7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือเครืองดนตรีไทย (วง
มโหรี) ตังไว้ 237,025 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยา
เสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 315 ลําดับที 28) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 237,025
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 12,475 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 249,500 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(37) อุดหนุนโรงเรียนวัดอุทการาม หมู่ที 4 ต.ภาชี อ.ภาชี ตามโครงการ
พัฒนาการอนุรักษ์วงปีพาทย์ไทยเครืองคู่เพือมรดกไทย ตังไว้ 152,430
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาด
ทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 316 ลําดับที 33) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 152,430 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 8,022 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 160,452 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(38) อุดหนุนโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง หมู่ที 1 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพือจัดซือครุภัณฑ์เครืองดนตรี
ไทย ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยา
เสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 315 ลําดับที 30) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(39) อุดหนุนโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ต.นาคู อ.ผักไห่ ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือเครืองดนตรีไทย และชุดโขน ตัง
ไว้ 320,910 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรีไทย เช่น ระนาด
เอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 315 ลําดับที 29
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 320,910 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 16,890 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 337,800 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(40) อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" หมู่ที 1 ต.สามกอ อ
.เสนา ตามโครงการส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียน ตังไว้ 475,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาด
ทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 123
 ลําดับที 50) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 475,000 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 25,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 500,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(41) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิทอง (วาสนานุกูล) หมู่ที 2 ต.บ่อโพง อ.นคร
หลวง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือเครืองดนตรี
ไทย (วงมโหรีเครืองใหญ่) ตังไว้ 237,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ที
เกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 123 ลําดับที 52) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 237,500 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 12,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 250,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(42) อุดหนุนโรงเรียนปราสาททองวิทยา ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดซือเครืองดนตรีไทย ตังไว้ 237,500
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาด
ทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 124
 ลําดับที 53) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 237,500 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 12,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 250,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(43) อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์บํารุง หมู่ที 1 ต.ตลิงชัน อ.บางปะอิน ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดซือครุภัณฑ์เครืองดนตรี (วงปีพาทย์
เครืองใหญ่) ตังไว้ 237,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยา
เสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 124 ลําดับที 54) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 237,500 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 12,500
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 250,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(44) อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที 16 ต.บางกระสัน 
 อ.บางปะอิน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือเครืองดนตรี
ไทย (วงอังกะลุง) ตังไว้ 83,695 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยา
เสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 125 ลําดับที 58) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 83,695 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 4,405
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 88,100 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(45) อุดหนุนโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) หมู่ที 2 ต.ไผ่
พระ อ.บางไทร ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือครุภัณฑ์ระบบ
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 712,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ห้อง เช่น กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้
โรงเรียนมีห้องเรียน ทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 108 ลําดับที 9) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 712,500 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 37,500
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(46) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้าง (สําริต ภู่เงินอนุสรณ์) หมู่ที 2 ต.บ่อตา
โล่ อ.วังน้อย ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนเพือจัดซือหนังสือห้อง
สมุด ตังไว้ 52,704 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับ
เด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 139 ลําดับที 94) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 52,704 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 2,774 บาท รวมงบประมาณทัง
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โครงการ จํานวน 55,478 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(47) อุดหนุนโรงเรียนวัดปากกราน หมู่ที 10 ต.ปากกราน อ.พระนครศรี
อยุธยา ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนจัดซือหนังสือในห้องสมุด ตัง
ไว้ 121,969 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือ
ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 139 ลําดับที 95) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 121,969 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 6,420 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 128,389 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(48) อุดหนุนโรงเรียนวัดยม หมู่ที 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน ตามโครงการ
จัดซือหนังสือเสริมห้องสมุด ตังไว้ 56,031 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
หนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนา
ทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 141
 ลําดับที 103) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 56,031 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 2,949 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 58,980 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(49) อุดหนุนโรงเรียนปราสาททองวิทยา หมู่ที 6 ต.บ้านเลน อ
.บางปะอิน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือหนังสือห้องสมุด ตัง
ไว้ 100,867 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือ
ให้ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 318 ลําดับที 38) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 100,867 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,308
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 106,175 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(50) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิทอง (วาสนานุกูล) ต.บ่อโพง อ.นคร
หลวง ตามโครงการจัดซือสืออาเซียน ตังไว้ 54,026 บาท เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดซือสืออาเซียน เพือให้นักเรียน เกิดความรู้เกียวกับอาเซียน
เพิมขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 112 ลําดับที 19) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 54,026 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 2,843
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 56,869 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(51) อุดหนุนโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ หมู่ที 2 ต.ลาดบัวหลวง 
อ.ลาดบัวหลวง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรีสากล ตังไว้ 475,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 118 ลําดับที 35) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 475,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 25,000 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 500,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(52) อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเคียน หมู่ที 7 ต.บางกระสัน อ
.บางปะอิน ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือเครืองดนตรีวงเม
โลเดียน ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และ
ดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน
 และอืนๆทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยขน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 119 ลําดับที 40) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
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โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(53) อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที 16 ต.บางกระสัน อ
.บางปะอิน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือเครืองดนตรี
สากล (วงดุริยางค์) ตังไว้ 131,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์
ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 121 ลําดับที 45) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 131,800
 บาท และงบประมาณโรงเรียน จํานวน 6,950 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 138,750 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(54) อุดหนุนเทศบาลตําบลบ้านแพรก ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนห้องสมุดอนุบาล (หนังสือห้องสมุด) สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว ตังไว้ 49,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็กปฐมวัย เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการ
อ่าน พัฒนาทักษะ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 138 ลําดับที 90) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 49,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 2,676 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 51,676 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(55) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียน เหราบัตย์
อนุสรณ์) ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (เครืองเล่นในร่ม) ตังไว้ 160,930 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์เครืองเล่นในร่ม เช่น เครืองเล่นพัฒนากล้ามเนือมัดเล็ก กล้ามเนือ
มัดใหญ่ เครืองเล่นพัฒนาการทรงตัว และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนานัก
เรียนระดับปฐมวัยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทังในด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 110 ลําดับที 13) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 160,930 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 8,470 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 169,400 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(56) อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเคียน หมู่ที 7 ต.บางกระสัน อ
.บางปะอิน ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือโต๊ะญีปุ่นทรงสี
เหลียม (โต๊ะสีเหลียมทํากิจกรรมแบบนังพืน) ตังไว้ 51,300 บาท เพือให้
นักเรียนมีโต๊ะสําหรับในการทํากิจกรรมในการเรียน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 111
 ลําดับที 16) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 51,300 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 2,700 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 54,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(57) อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) หมู่ที 2 ต.บ้านหว้า อ
.บางปะอิน ตามโครงการจัดซือโต๊ะ - เก้าอีนักเรียน ตังไว้ 177,200
 บาท เพือให้นักเรียนมีโต๊ะ - เก้าอี ใช้อย่างเพียงพอ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 111
 ลําดับที 17) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 177,200 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 9,400 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 186,600 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(58) อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวคุ้ง หมู่ที 10 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี ตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนสือการเรียนรู้มอนเตสซอรี สําหรับเด็กปฐมวัย ตัง
ไว้ 190,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอนแบบมอนเต
สซอรี สําหรับเด็กปฐมวัย เพือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กใน
ระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี หน้า 310 ลําดับ
ที 16) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 190,000 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 200,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
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(59) อุดหนุนโรงเรียนวัดช้าง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดซือชุดครุภัณฑ์เพือการศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพือพัฒนาความคิดรวบยอดจากสือรูปธรรม
เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน ตังไว้ 224,884 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือสือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพือ
ให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนเพิมขึน และมีสือการสอนที
เหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 137 ลําดับที 88) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 224,884 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน  11,836 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 236,720 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(60) อุดหนุนโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) หมู่ที 2 ต.ไผ่
พระ อ.บางไทร ตังไว้ 64,980 บาท โครงการขอรับเงินอุดหนุนตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้โดยหุ่นยนต์ เพือให้นักเรียนมี
ศักยภาพในด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) เพิมทักษะความคิดอย่าง
เป็นระบบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 134 ลําดับที 81) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 64,980 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 3,420
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 68,400 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(61) อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) ต.บ้านหว้า อ
.บางปะอิน ตามโครงการจัดซือชุดพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์แบบ
บูรณาการ ตังไว้ 285,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการ
เรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อไปในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 135 ลําดับที 84
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 285,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 15,300  บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 300,300 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(62) อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ที 5 
 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือ
จัดซือชุดพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ตังไว้ 461,700
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอนทางวิทยา
ศาสตร์ เพือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อไป
ในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 136 ลําดับที 85) (งบประมาณของ อบจ
.อย. จํานวน 461,700 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 24,300 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 486,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(63) อุดหนุนโรงเรียนวัดมเหยงค์ หมู่ที 7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง ตาม
โครงการจัดซือสือและอุปกรณ์ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตัง
ไว้ 461,700 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน
ทางวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้มีความพร้อมในการ
ศึกษาต่อไปในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี หน้า 311 ลําดับที 19) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 461,700
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 24,300 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 486,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(64) อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวคุ้ง หมู่ที 10 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี ตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนจัดซือสือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา ตัง
ไว้ 491,644 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน
ทางวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้มีความพร้อมในการ
ศึกษาต่อไปในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี หน้า 312 ลําดับที 22) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 491,644
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 25,876 บาท รวมงบ
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ประมาณทังโครงการ จํานวน 517,520 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(65) อุดหนุนเทศบาลตําบลบ้านแพรก ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการเครืองดนตรีไทย (วงปีพาทย์วง
ใหญ่) ตังไว้ 237,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยา
เสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 125 ลําดับที 56) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 237,500
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 12,500 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน  250,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(66) อุดหนุนโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) หมู่ที 2 ต.ไผ่
พระ อ.บางไทร ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือครุภัณฑ์เพือ
การศึกษายกระดับผลสัมฤทธิทางด้านคิดวิเคราะห์ ตังไว้ 151,500
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เพือการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิทาง
ด้านคิดวิเคราะห์ ครุภัณฑ์เพือการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด เพือให้นัก
เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยสือการศึกษาเพือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 136 ลําดับที 87) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย.151,500 บาท และงบประมาณโรงเรียน 8,075
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ 159,575 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(67) อุดหนุนโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) หมู่ที 2 ต.ไผ่
พระ อ.บางไทร ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือหนังสือสือ
วารสารพัฒนาระบบงานห้องสมุด ตามโครงการรักการอ่าน ตัง
ไว้ 94,900 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือ
ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 140 ลําดับที 98) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 94,900 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,029
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 99,929 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(68) อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเคียน หมู่ที 7 ต.บางกระสัน อ
.บางปะอิน ตามโครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษารายการวัสดุสิง
พิมพ์และพัฒนาห้องสมุด 3D ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
หนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนา
ทักษะ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 141 ลําดับที 101) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(69) อุดหนุนโรงเรียนสัตตปทุมบํารุง หมู่ที 4 ต.สามเมือง อ.ลาดบัว
หลวง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนหนังสือห้องสมุดสําหรับนัก
เรียน ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับ
เด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี หน้า 318 ลําดับที 37) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(70) อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวคุ้ง หมู่ที 10 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี ตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนหนังสือห้องสมุด ตังไว้ 190,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการ
อ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี หน้า 318 ลําดับที 39) (งบประมาณของ อบ
จ.อย. จํานวน 190,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 10,000 บาท รวมงบประมาณทัง
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โครงการ จํานวน 200,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(71) อุดหนุนโรงเรียนประตูชัย หมู่ที 2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรี
อยุธยา ตามโครงการจัดซือชุดสือสะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะความคิดริเริม
สร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย ตังไว้ 385,700 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือสะ
เต็มศึกษา ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนเพิมขึน นักเรียนเกิดทักษะความคิดริเริมสร้างสรรค์ และมีสือ
การสอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 149 ลําดับที 120) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 385,700 บาท และ งบประมาณของโรงเรียน จํานวน 20,355
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 406,055 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 14,229,445 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 14,229,445 บาท
เงินอุดหนุน รวม 14,229,445 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 14,229,445 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุคนธาราม หมู่ที 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทาง
คณิตศาสตร์สู่สากลระดับมัธยมศึกษา ตังไว้ 551,390 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์ เพือให้นักเรียนเกิด
ประสิทธิภาพทางการเรียนเพิมขึน และมีสือการสอนทีเหมาะสมกับนัก
เรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 138 ลําดับที 92) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 551,390 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 29,100
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 580,490 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(2) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียน เหราบัตย์
อนุสรณ์) หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการขอรับเงินอุด
หนุนครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากลระดับมัธยมศึกษา ตัง
ไว้ 440,110 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนเพิมขึน และมี
สือการสอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 138 ลําดับที 91) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 440,110 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 23,200 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 463,310 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(3) อุดหนุนโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ หมู่ที 2 ต.ดอนทอง อ.เสนา ตาม
โครงการจัดซือครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากลระดับมัธยม
ศึกษา ตังไว้ 551,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการ
ทางคณิตศาสตร์ เพือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนเพิม
ขึน และมีสือการสอนทีเหมาะสมกับนักเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 139 ลําดับที 93
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 551,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 29,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 580,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(4) อุดหนุนโรงเรียนลาดงาประชาบํารุง หมู่ที 9 ต.ลาดงา อ.เสนา ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตัง
ไว้ 712,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกา
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ที
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 108 ลําดับที 8) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 712,500
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 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 37,500 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(5) อุดหนุนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หมู่ที 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล ตังไว้ 950,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล พร้อมติดตัง
ระบบ เพือให้นักเรียนมีห้องสมุดดิจิตอลไว้ใช้ในการค้นคว้าและมีสือ
เทคโนโลยีทีทันสมัยต่อการจัดการเรียนรู้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 134 ลําดับที 80
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 950,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 50,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 1,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(6) อุดหนุนโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ" อ.เสนา ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนตามโครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองดนตรีไทย (วงมโหรี/ไม้
นวม เครืองคู่) ตังไว้ 286,330 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยา
เสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 316 ลําดับที 32) งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 286,330
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 15,070 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 301,400 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(7) อุดหนุนโรงเรียนปากกรานพิทยา ต.ปากกราน อ.พระนครศรี
อยุธยา ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือเครืองดนตรีไทย (วง
มโหรีเครืองใหญ่) ตังไว้ 237,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์
ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียว
เนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่ง
เกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 123 ลําดับที 51) งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 237,500 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 12,500
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 250,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(8) อุดหนุนโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" ตามโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิตอล ตังไว้ 1,890,500 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิตอล พร้อม
ติดตัง เช่น ครุภัณฑ์ในศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบประตูดิจิตอล 
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ระบบกิจการนักเรียน ระบบสําหรับผู้บริหาร ศูนย์สอบถามสารสนเทศ เพือ
ให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียนและผู้
ปกครอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 109 ลําดับที 10) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 1,890,500 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 99,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 1,990,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(9) อุดหนุนโรงเรียนบางไทรวิทยา หมู่ที 3 ต.บางไทร อ.บางไทร ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดทําโครงหลังคาลานกิจกรรมเอนก
ประสงค์ ตังไว้ 2,520,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาลาน
เอนกประสงค์ สําหรับใช้เป็นสถานทีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกห้องเรียน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 151 ลําดับที 125) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 2,520,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 280,000 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 2,800,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(10) อุดหนุนโรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์ หมู่ที 4 ต.ลําไทร อ.วัง
น้อย ตามโครงการก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมลานอเนกประสงค์ ตัง
ไว้ 6,090,115 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมลานเอนก
ประสงค์ สําหรับใช้เป็นสถานทีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอก
ห้องเรียน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 129
 ลําดับที 66) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 6,090,115 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 676,679 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 6,766,794 บาท) (กองการศึกษาฯ)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 52,074,902 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,812,579 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,812,579 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(01) ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม ค่าเข้าชม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนือง เพือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจํา
วันได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 33 ลําดับที 3) (กองการศึกษาฯ)
(02) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

จํานวน 988,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอา
เซียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 34 ลําดับที 4) (กองการศึกษาฯ) 
(03) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่
ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาให้นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 34 ลําดับที 6) (กองการศึกษาฯ) 

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:14 หน้า : 54/112



(04) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับโรงเรียนวัดป่า
คาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 4,788,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 36 ลําดับที 12) (กองการศึกษาฯ)
(05) ค่าจัดซือหนังสือเรียน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 1,338,764 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 36 ลําดับที 13) (กองการศึกษาฯ)
(06) ค่าจัดซืออุปกรณ์การเรียน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าคา
เจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 741,620 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 37 ลําดับที 14) (กองการศึกษาฯ)
(07) ค่าจัดซือชุดนักเรียน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 753,935 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 37 ลําดับที 15) (กองการศึกษาฯ)
(08) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าคา
เจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 1,206,160 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 37 ลําดับที 16) (กองการศึกษาฯ)
(09) ค่าปัจจัยพืนฐานนักเรียนยากจน (รายหัว) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
ป่าคาเจริญวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

จํานวน 195,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 38 ลําดับที 17) (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 41,262,323 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 41,262,323 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 41,262,323 บาท

(1) อุดหนุนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี
อยุธยา เขต 1, เขต 2 และสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 3 ตามโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ตังไว้ 4,100,000 บาท (เขต 1 เป็นเงิน 1,600,000
 บาท เขต 2 เป็นเงิน 1,500,000 บาท และเขต 3 เป็นเงิน 1,000,000
 บาท) เพือให้นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมแสดงผล
งาน และความสามารถทางวิชาการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 307 ลําดับที 9) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 4,100,000 บาท และงบประมาณของสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , เขต 2 และสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน 350,000 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 4,450,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(2) อุดหนุนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1, เขต 2 และสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังไว้ 2,300,000 บาท (เขต 1 
เป็นเงิน 650,000 บาท เขต 2 เป็นเงิน 650,000 บาท และ 
เขต 3 เป็นเงิน 1,000,000 บาท) เพือให้นักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมแสดงความสามารถทางการกีฬา
และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 306 ลําดับที 8) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 2,300,000 บาท และงบประมาณของ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 , เขต 2 และสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 จํานวน 128,000 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 2,428,000
 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(3) อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
สอนน้องเรียนศิลป์ ตังไว้ 100,000 บาท เพือส่งเสริม
ให้นักเรียน เยาวชนและผู้ทีสนใจทัวไปได้ศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะ 
และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 303 ลําดับที 2) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 100,000 บาท และงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 7,000 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 107,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(4) อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ตังไว้ 100,000 บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา เพือให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนในจังหวัดพระนครศรี
อยุธยามีแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 304  ลําดับที 3
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 100,000 บาท และงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5,000 บาท รวมงบ
ประมาณ ทังโครงการ จํานวน 105,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(5) อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการวิจัยการ
ศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีศึกษา
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังไว้ 265,700 บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวิจัยการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีศึกษาอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 303 ลําดับที 1) (งบประมาณของ อบจ.อย. 2
65,700 บาท และงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี
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อยุธยา จํานวน 13,300 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 279,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(6) อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการงานวิจัย
การพัฒนาเส้นทางการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนคลองสระ
บัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําผลงานวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชนคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือเป็นข้อมูลสําหรับใช้
เป็นแนวทางการท่องเทียวของจังหวัดต่อไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 305 ลําดับที 5) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย.100,000 บาท และงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 5,000 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ 105,000
 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(7) อุดหนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตาม
โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 2,850,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน 4 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง 
พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน
ทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 309
 ลําดับที 14) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 2,850,000 บาท 
และงบประมาณของสถานศึกษา จํานวน 150,000 บาท 
รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 3,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(8) อุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที 1 ต.สวนพริก อ.พระนครศรี
อยุธยา ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการห้องเรียน E-
Classroom (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ตังไว้ 1,425,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2
 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง พร้อมการติดตังให้สามารถ
ใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒน 4
 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 309 ลําดับที 13) (งบประมาณของ อบจ
.อย. จํานวน 1,425,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 75,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 1,500,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(9) อุดหนุนโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ หมู่ที 3 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัว
หลวง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 712,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้อง
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกา
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ที
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 106 ลําดับที 2) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 712,500
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 37,500 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(10) อุดหนุนโรงเรียนวัดศิวาราม หมู่ที 5 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย ตาม
โครงการขอรับสนับสนุนห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 712,500
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1
 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง พร้อมการติดตังให้สามารถ
ใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 107 ลําดับที 4) (งบ
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ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 712,500 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 37,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(11) อุดหนุนโรงเรียนคู้สลอด หมู่ที 8 ต.สามตุ่ม อ.เสนา ตามโครงการขอ
รับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 712,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้อง
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกา
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
เนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ที
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 107 ลําดับที 6) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 712,500
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 37,500 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(12) อุดหนุนโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) หมู่ที 3 ต
.ปลายกลัด อ.บางซ้าย ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 712,500 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ห้อง เช่น กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้
โรงเรียนมีห้องเรียน ทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 108 ลําดับที 7) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 712,500 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 37,500
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ) 
(13) อุดหนุนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1, 2 และสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3  ตามโครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย 
ตังไว้ 900,000 บาท (เขต 1 เป็นเงิน 200,000 บาท เขต 2  
เป็นเงิน 200,000 บาท เขต 3 เป็นเงิน 500,000 บาท) 
เพือให้นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรม 
และแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทย ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 307 ลําดับที 10
 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 70 ลําดับที 8) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 900,000 บาท และงบประมาณของสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, เขต 2 และสํานัก
งานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน 420,000 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 1,320,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(14) อุดหนุนโรงเรียนวัดคานหาม หมู่ที 4 ต.คานหาม อ.อุทัย ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซือเครืองกรองนํา ตัง
ไว้ 114,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนํา เพือให้นักเรียนได้
บริโภคนําสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 317 ลําดับที 34) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 114,000 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 6,000
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 120,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(15) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) หมู่ที 6 ต.บ่อตา
โล่ อ.วังน้อย ตามโครงการจัดซือเครืองดนตรีสากลวงดุริยางค์ ตัง
ไว้ 207,100 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 118 ลําดับที 36) (งบ

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:14 หน้า : 58/112



ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 207,100 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 10,900 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 218,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(16) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุคนธาราม หมู่ที 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครืองดนตรีวงเม
โลเดียน ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และ
ดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน
 และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 117 ลําดับที 33
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)  
(17) อุดหนุนโรงเรียนคู้สลอด หมู่ที 8 ต.สามตุ่ม อ.เสนา ตามโครงการขอ
รับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือเครืองดนตรีวงเมโลเดียน ตัง
ไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 119 ลําดับที 38) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)  
(18) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ หมู่ที 2 ต.บ้าน
ขวาง อ.มหาราช ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือ
เครืองดนตรีประกอบวงดุริยางค์ ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 120 ลําดับที 42) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(19) อุดหนุนโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ หมู่ที 2 ต.ดอนทอง อ.เสนา ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองดนตรีสากล ตัง
ไว้ 509,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 118 ลําดับที 37) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 509,200 บาท และงบประมาณ
โรงเรียน จํานวน 26,800 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 536,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)  
(20) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) หมู่ที 5
 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการ
จัดซือเครืองดนตรีวงเมโลเดียน ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 120 ลําดับที 43) (งบประมาณของ อบจ.อย.จํานวน 95,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(21) อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเดือ ต.บางเดือ อ.บางปะหัน ตามโครงการ
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ขอรับเงินอุดหนุนโครงการวงดุริยางค์ ตังไว้ 380,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์
ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 121 ลําดับที 44) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 380,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 400,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(22) อุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที 1 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือครุภัณฑ์เครืองดนตรีวงดุริยางค์
เพือการเรียนการสอน ตังไว้ 264,195 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์
ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 313 ลําดับที 25
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 264,195 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 13,905 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 278,100 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(23) อุดหนุนโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57) หมู่ที 1 ต.บ้าน
หลวง อ.เสนา ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือ
เครืองเล่นสนามกลางแจ้ง ตังไว้ 655,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองเล่นสนาม พร้อมติดตัง เพือกระตุ้นให้นักเรียนได้ออกกําลังกาย และ
มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 116 ลําดับที 30) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 655,500 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 34,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 690,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(24) อุดหนุนโรงเรียนวัดสะแก หมู่ที 5 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือครุภัณฑ์เครืองเล่นสนาม ตังไว้ 850,250
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม พร้อมติดตัง เพือกระตุ้นให้นัก
เรียนได้ออกกําลังกาย และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 115 ลําดับที 28) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 850,250
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 44,750 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 895,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(25) อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองตะคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) หมู่ที 2 ต
.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการสนามเด็กเล่นกลาง
แจ้ง ตังไว้ 1,558,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม พร้อม
ติดตัง เพือกระตุ้นให้นักเรียนได้ออกกําลังกาย และมีร่างกายสมบูรณ์แข็ง
แรงตามวัย ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 115 ลําดับที 27) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 1,558,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 82,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 1,640,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(26) อุดหนุนโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57) หมู่ที 1 ต.บ้าน
หลวง อ.เสนา ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเครืองกรองนํา ตัง
ไว้ 114,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนํา เพือให้นักเรียนได้
บริโภคนําสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 132 ลําดับที 73) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 114,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 6,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 120,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(27) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียนเหราบัตย์
อนุสรณ์) หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการจัดซือ
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ครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล ตังไว้ 950,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล พร้อมติดตังระบบ เพือให้นักเรียนมีห้องสมุด
ดิจิตอลไว้ใช้ในการค้นคว้าและมีสือเทคโนโลยีทีทันสมัยต่อการจัดการ
เรียนรู้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 133 ลําดับที 78) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 950,000 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 50,000
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 1,000,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(28) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุคนธาราม หมู่ที 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องสมุด
ดิจิตอล ตังไว้ 950,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องสมุด
ดิจิตอล พร้อมติดตังระบบ เพือให้นักเรียนมีห้องสมุดดิจิตอลไว้ใช้ในการ
ค้นคว้าและมีสือเทคโนโลยีทีทันสมัยต่อการจัดการเรียนรู้ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 134 ลําดับที 79) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 950,000
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 1,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(29) อุดหนุนโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) หมู่
ที 6 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการ
ดนตรีไทยเพือการศึกษา ตังไว้ 237,025 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ครุภัณฑ์ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ที
เกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 316 ลําดับที 31) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 237,025 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 12,475
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 249,500 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(30) อุดหนุนโรงเรียนวัดอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289
) หมู่ที 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน (กลองยาว) ตังไว้ 104,500 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาด
ทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 128
 ลําดับที 64) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 104,500 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 110,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(31) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียน เหราบัตย์
อนุสรณ์) หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการจัดซือเครือง
ดนตรีวงโปงลาง ตังไว้ 105,735 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์
ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน กลองยาว อังกะลุง วง
โปงลาง และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 127 ลําดับที 61
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 105,735 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,565 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 111,300 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(32) อุดหนุนโรงเรียนวัดสุคนธาราม หมู่ที 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครืองดนตรี
ไทย ตังไว้ 70,300 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน กลองยาว อังกะลุง วง
โปงลาง และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 128 ลําดับที 63
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) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 70,300 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 3,700 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 74,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(33) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียนเหราบัตย์อนุสรณ์) 
หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการจัดซือโต๊ะ - เก้าอีนัก
เรียน ตังไว้ 360,240 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ - เก้าอี สําหรับ
โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือให้นักเรียนมีโต๊ะ - เก้าอี ใช้
อย่างเพียงพอ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 111 ลําดับที 18) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 360,240 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 18,960
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 379,200 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(34) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียน เหราบัตย์
อนุสรณ์) หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการจัดซือเครือง
ดนตรีวงดุริยางค์ ตังไว้ 190,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์
ดุริยางค์และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูล
บาร์ คฑา แซกโซโฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนัก
เรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 122 ลําดับที 47) (งบประมาณของ อบจ.อย.190,000 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน 10,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ 200,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(35) อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) ต.หัวเวียง อ
.เสนา ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือจัดซือเครือง
ดนตรีสากล ตังไว้ 503,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์
และดนตรีสากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซ
โฟน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 122 ลําดับที 48
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 503,500 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 26,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 530,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(36) อุดหนุนโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม หมู่ที 9 ต.หลักชัย อ.ลาด
บัวหลวง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเครืองดนตรี (ดนตรีสากล) ตัง
ไว้ 467,400 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดุริยางค์และดนตรี
สากล เช่น ทรัมเปต กลองสแนร์ มาร์ชชิงทูลบาร์ คฑา แซกโซโฟน และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 122 ลําดับที 49) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 467,400 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 24,600 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 492,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(37) อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) หมู่ที 2 
ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงจัดซือหนังสือห้อง
สมุด  ตังไว้ 56,031 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับ
เด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 139 ลําดับที 96) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 56,031 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 2,949 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 58,980 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(38) อุดหนุนโรงเรียนวัดศิวาราม หมู่ที 5 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนหนังสือห้องสมุดสําหรับนักเรียน ตัง
ไว้ 100,866 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือ
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ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 140 ลําดับที 97) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 100,866 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,309 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 106,175 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(39) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียนเหราบัตย์
อนุสรณ์) หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการส่งเสริมการ
อ่าน ตังไว้ 56,031 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับ
เด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 140 ลําดับที 99) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 56,031 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 2,949 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 58,980 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(40) อุดหนุนโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ หมู่ที 2 ต.ดอนทอง อ.เสนา ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการหนังสือห้องสมุด ตังไว้ 100,866
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือส่งเสริมให้เด็ก
มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 141 ลําดับที 100) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 100,866 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 5,309
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 106,175 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(41) อุดหนุนโรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ต.สามเมือง อ.ลาดบัว
หลวง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดซือหนังสือเข้าห้องสมุด
โรงเรียน ตังไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุด
สําหรับเด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะด้านร่าง
กาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 141 ลําดับที 102) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(42) อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเดือ ต.บางเดือ อ.บางปะหัน ตามโครงการ
จัดซือหนังสือห้องสมุด ตังไว้ 380,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือ
ห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนา
ทักษะ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 142
 ลําดับที 104) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 380,000 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 400,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(43) อุดหนุนโรงเรียนวัดสะแก หมู่ที 5 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือหนังสือห้องสมุด ตังไว้ 148,147 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรัก
การอ่าน พัฒนาทักษะ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 317 ลําดับ
ที 35) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 148,147 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 7,797 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 155,944 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(44) อุดหนุนโรงเรียนวัดดาวคะนอง หมู่ที 1 ต.โพธิสามต้น อ.บางปะ
หัน  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดซือหนังสือห้องสมุด ตัง
ไว้ 148,147 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือห้องสมุดสําหรับเด็ก เพือ
ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะ ด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
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. 2561-2564) หน้า 317 ลําดับที 36) (งบประมาณของ อบจ.อย

. จํานวน 148,147 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 7,797
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 155,944 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(45) อุดหนุนโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ หมู่ที 3 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัว
หลวง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดซือครุภัณฑ์เครืองดนตรี (วง
ปีพาทย์) ตังไว้ 237,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยา
เสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 124 ลําดับที 55) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 237,500 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 12,500
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 250,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(46) อุดหนุนโรงเรียนวัดศิวาราม หมู่ที 5 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดซือครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนวิทยา
ศาสตร์  ตังไว้ 134,710 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียน
การสอนทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้มีความพร้อมในการ
ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 135 ลําดับที 82) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 134,710 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 7,090 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 141,800 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(47) อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านสร้าง หมู่ที 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดซือชุดพัฒนาทักษะการเรียนรู้พลังงานทด
แทน ตังไว้ 392,350 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียน
การสอนทางวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 135 ลําดับที 83) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 392,350 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 20,650 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 413,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(48) อุดหนุนโรงเรียนวัดคานหาม หมู่ที 4 ต.คานหาม อ.อุทัย ตาม
โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตังไว้ 388,170 บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก ให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 312 ลําดับ
ที 21) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 388,170 บาท และงบ
ประมาณของโรงเรียน จํานวน 20,430 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 408,600 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(49) อุดหนุนโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" ต.กระแชง อ.บาง
ไทร ตามโครงการของบประมาณพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
สถานศึกษา ตังไว้ 95,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการ
เรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อไปในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 311 ลําดับที 18) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 95,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 100,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(50) อุดหนุนโรงเรียนวัดสะแก หมู่ที 5 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย ตามโครงการ
จัดซืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตังไว้ 291,460 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซือสือการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาศักยภาพของ
เด็ก ให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 312 ลําดับ 20) (งบ
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ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 291,460 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 15,340 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 306,800 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(51) อุดหนุนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ - สังเวียน เหราบัตย์
อนุสรณ์) หมู่ที 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ตามโครงการจัดซือเครือง
ดนตรีวงกลองยาว ตังไว้ 51,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์
ดนตรีไทย เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน กลองยาว อังกะลุง และ
อืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 126 ลําดับที 60) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 51,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 2,750 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 53,750 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(52) อุดหนุนโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) หมู่ที 5 ต.พะ
ยอม อ.วังน้อย ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซือเครือง
ดนตรีไทย ตังไว้ 213,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดนตรี
ไทย เช่น  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ซอ ตะโพน กลองยาว อังกะลุง วง
โปงลาง และอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือพัฒนาศักยภาพนักเรียน และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 127 ลําดับที 62
) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 213,500 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 11,550 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 225,050 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(53) อุดหนุนโรงเรียนวัดคานหาม หมู่ที 4 ต.คานหาม อ.อุทัย ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซือวัสดุครุภัณฑ์ระบบห้อง
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-classroom) ตังไว้ 712,500 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ห้อง เช่น กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง พร้อมการติดตังให้สามารถใช้งานได้ เพือให้
โรงเรียนมีห้องเรียนทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 310 ลําดับที 15) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 712,500
 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 37,500 บาท รวมงบ
ประมาณทังโครงการ จํานวน 750,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(54) อุดหนุนโรงเรียนประตูชัย หมู่ที 2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรี
อยุธยา ตามโครงการจัดซือเครืองกรองนํา ตังไว้ 342,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือเครืองกรองนํา เพือให้นักเรียนได้บริโภคนําสะอาด ถูก
สุขลักษณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 149 ลําดับที 121) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 342,000 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 18,000
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 360,000 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(55) อุดหนุนโรงเรียนประตูชัย หมู่ที 2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรี
อยุธยา ตามโครงการสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตังไว้ 5,700,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 8
 ห้อง เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
สําหรับผู้สอน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง พร้อมการติดตังให้สามารถ
ใช้งานได้ เพือให้โรงเรียนมีห้องเรียน ทีใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 149 ลําดับที 119) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 5,700,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 300,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 6,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)  
(56) อุดหนุนโรงเรียนประตูชัย หมู่ที 2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรี
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อยุธยา ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบ
ดิจิตอล ตังไว้ 1,895,250 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิตอล พร้อมติดตัง เช่น ครุภัณฑ์ในศูนย์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบประตูดิจิตอล ระบบกิจการนักเรียน ระบบ
สําหรับผู้บริหาร ศูนย์สอบถามสารสนเทศ เพือให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียนและผู้ปกครอง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 150
 ลําดับที 122) (งบประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 1,895,250 บาท และ
งบประมาณของโรงเรียน จํานวน 99,750 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 1,995,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 
(57) อุดหนุนโรงเรียนประตูชัย หมู่ที 2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรี
อยุธยา ตามโครงการจัดซือครุภัณฑ์ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล ตัง
ไว้ 2,850,000 บาท เป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล พร้อมติดตัง
ระบบ เพือให้นักเรียนมีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ดิจิตอลเสมืนจริง ไว้ใน
การค้นคว้า นักเรียนได้รับความรู้และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 150 ลําดับที 123) (งบประมาณของ อบจ
.อย. จํานวน 2,850,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 150,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
(58) อุดหนุนโรงเรียนประตูชัย หมู่ที 2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรี
อยุธยา ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถินเครือง
ปันดินเผาชุมชนคลองสระบัวสู่สากล ตังไว้ 212,150 บาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน
เครืองปันดินเผาชุมชนคลองสระบัวสู่สากล เพือให้นัก
เรียน เยาวชน ประชาชนเกิดพัฒนาทักษะการปันเครืองดินเผาให้ใช้
ประโยชน์ได้จริง เกิดการเรียนรู้ สืบทอดรูปแบบความสําคัญของเครืองปัน
ดินเผา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 150 ลําดับที 124) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 212,150 บาท และงบประมาณของโรงเรียน จํานวน 11,200
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 223,350 บาท) (กองการ
ศึกษาฯ)
(59) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร หมู่ที 4 ต.บ้านแถว อ
.เสนา ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง
โครงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ตังไว้ 2,700,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ สําหรับใช้เป็นสถานทีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 151 ลําดับที 126) (งบประมาณของ อบจ
.อย. จํานวน 2,700,000 บาท และงบประมาณของ
โรงเรียน จํานวน 300,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 3,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่าย อปท.อยุธยา ลดโรค NCDs จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน
และแลกเปลียนเรียนรู้การดําเนินงานทีเกียวข้องกับการส่งเสริมป้องกัน
โรค NCDs ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 144 ลําดับที 1) (กองส่งเสริมฯ)  
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ศูนย์
สุขภาพ อบจ.พระนครศรีอยุธยา) อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ ประชุมและ
ศึกษาดูงาน ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
ของ อบจ. และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 147 ลําดับที 5) (กองส่งเสริมฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 3,995,140 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนฟืนฟูสมรรถภาพทีจําเป็นต่อสุขภาพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบงบประมาณกองทุนฟืนฟูสมรรถภาพที
จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 153 ลําดับที 4) (กองส่งเสริมฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,995,140 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,995,140 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,995,140 บาท
(1) อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
สถานทีพักพิงสุนัขแมวจรจัด เพือการจัดระเบียบควบคุมจํานวนและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจร ตังไว้ 1,995,140 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 32 ลําดับที 1) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 1,995,140 บาท และงบประมาณของส่วน
ราชการ จํานวน 200,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 2,195,140 บาท) (กองส่งเสริมฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันคนพิการสากล จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อคนพิการและผู้
ปกครองของคนพิการ ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาค
รัฐ เอกชน องค์กร สมาคมและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง เพือส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงศักยภาพของคน
พิการ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความ
สําคัญของคนพิการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 152 ลําดับที 3) (กองส่งเสริมฯ)
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของกอง
ทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความในข้อ 15 แห่งข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือง การส่งเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 151 ลําดับที 2) (กองส่งเสริมฯ)
(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพือ
เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาพทีดี เสริม
สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิน ของผู้สูงอายุในจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 150 ลําดับที 1) (กองส่งเสริมฯ)
(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้นําการออกกําลังกายทีเหมาะสม
สําหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทัวไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้
มีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรงสมบูรณ์เพิมมากขึน และเป็นการเพิมพืนทีการ
ออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุและประชาชนทัวไปให้มีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจ ทีแข็งแรงสมบูรณ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 172 ลําดับที 6) (กองส่งเสริมฯ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 142,375,020 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,992,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,900,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครตํารวจบ้านและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบ
จ.อย. และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทีปฏิบัติหน้าที ตาม
แผน/โครงการ/กิจกรรมที อบจ.อย. ดําเนินการหรือ อบจ.อย. ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสา
สมัครตํารวจบ้านและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบจ.อย. และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(2) ค่าอํานวยการจัดตังจุดตรวจกรวดขันวินัยจราจรและตรวจสอบการ
บรรทุก ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจ
อํานวยการและเบียเลียงหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการดําเนินการ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และ
ในวันหยุดราชการทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการ โดยจ่ายให้ตาม
สิทธิทีได้รับ ตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 65,468,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 58,368,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและลด
อุบัติภัย ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ด้าน
การป้องกันและลดอุบัติภัยทีมีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงเอกสาร แผ่น
พับและสิงตีพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นผ้าไวนิล แผ่นป้ายไม้อัด แผ่นพับ คู่
มือ ป้ายไวนิล และอืนๆ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน หรือแจกจ่ายให้กับประชาชน หรือเพือใช้
ประกอบการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่น CD 
แผ่นพับ คู่มือ แผ่นป้าย CUT OUT ฯลฯ ทีเกียวกับอุบัติภัยทาง
ถนน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 241 ลําดับที 19) (กองช่าง)
(2) ค่าเช่าเครืองจักรกล ตังไว้ 5,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครือง
จักรกล ได้แก่ รถขุดไฮดรอลิค รถเกรดเดอร์ รถบด ฯลฯ เป็นต้น สําหรับ
งานสร้าง งานซ่อมบํารุงถนน งานขุดคลอง งานขุดลอกคลองและขุดลอก
วัชพืชต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(3) ค่าซ่อมบํารุงรักษาสายทางปกติและเร่งด่วน ตังไว้ 40,000,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงผิวทาง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ปรับปรุงผิวทาง ค่าหลักโค้ง หลัก กม. ป้ายจราจร ท่อระบายนํา ค่าตัด
หญ้า ค่ากําจัดวัชพืชสองข้างถนนหรือสายทาง และงานซ่อมบํารุงคันทาง
ถนนทางหลวงท้องถินทีเกินศักยภาพของ อปท. อืน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 6
 ลําดับที 10) (กองช่าง)
(4) ค่าซ่อมบํารุงรักษาแหล่งนํา ตังไว้ 4,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาซ่อมบํารุงแหล่งนํา เช่น ขุดลอกคลอง ขุดลอกวัชพืช และซ่อม
บํารุงแหล่งนําสาธารณะ ห้วย หนอง คู คลอง บึง ทีตืนเขินทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ เพือกักเก็บนําบรรเทาภัยแล้ง รวมถึงเพือระบายนําในฤดูนํา
หลาก ฯลฯ หรือแหล่งนําทีเกินศักยภาพของ อปท. อืน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 281 ลําดับที 22) (กอง
ช่าง)
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 6,820,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) สถานทีในความรับผิดชอบของ อบ
จ.อย. เช่น พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์จัดการขยะ
ต้นแบบ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(6) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสาย
ไฟและตู้ควบคุมไฟฟ้ารวมทังหม้อแปลงไฟฟ้า และอืนๆ ให้เป็นระเบียบ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(7) ค่าสํารวจการรังวัดแบ่งเขตทีดิน ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการรังวัดแบ่งเขตทีดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เช่น ค่า
ธรรมเนียมรังวัดสอบทีดิน ค่าวัสดุหลักเขตรวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
เนืองในการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(8) ค่าติดตังประปา ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติด
ตังประปา เช่น ค่าขยายเขตประปา ค่าวางท่อประปา ค่าธรรมเนียม ค่าติด
ตังมาตรวัดนํา และอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาเดินท่อเมนประปา รวมถึงการปรับ
ปรุงบํารุงรักษาระบบประปา และติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมในความรับ
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ผิดชอบของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น การจ้างเหมาเก็บวัชพืชในงานก่อสร้างทาง งานออก
แบบ งานเขียนแบบก่อสร้าง งานก่อสร้าง การทําความสะอาด จ้างเหมา
รือ ถอด ตรวจสอบ ประมาณการเครืองจักรกล จ้างเหมายานพาหนะ ค่า
จ้างเหมากําจัดปลวกภายในพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมแด็จพระนเรศวรมหาราช (อาคาร สนาม
หญ้า ต้นไม้) และอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ค่าจ้าง
เหมาบริการโครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียง ของรถ
ประจําตําแหน่ง รถยนต์ส่วนกลาง และรถรับรอง ของ อบจ.อย. มิให้มี
มลพิษเกินมาตรฐานทีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิงแวด
ล้อม กําหนดเพือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 โดย
ตรวจสอบทุก 6 เดือนรวมถึง ค่าเช่าเครืองขยายเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี และ
อืนๆ รวมถึง ค่าตรวจวัดคุณภาพนําศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(10) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือนําเครือง
ถ่ายเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(11) จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํา
สือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพับ ป้ายไวนิล และการจัดนิทรรศการเกียวกับ
การลดขยะ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอย่างถูกวิธี การบริหารจัดการ
ขยะ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การบริหาร
จัดการขยะในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)
(12) จัดทําประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังไว้ 98,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าทําประกันภัยรถยนต์ เพือเป็น
การป้องกันอุบัติเหตุทีเกิดความเสียหายและกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 600,000 บาท
(1) ค่ารับรอง ตังไว้ 600,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถินผู้มาเยือนหรือผู้เดิน
ทางมาทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ตรวจงานเยียมชมศูนย์จัดการขยะต้น
แบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรืออืนๆ ตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 6,500,000 บาท
(1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 6,500,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 28,063,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 900,000 บาท
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(1) จัดซือวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 400,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ผงหมึกเครืองถ่าย
เอกสาร ยางลบ แฟ้ม ตรายาง นําดืม และอืนๆ ตามความจําเป็น สําหรับใช้
ปฏิบัติงานกองช่างและศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(2) จัดซือผ้าประดับ ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือผ้าประดับ
ต่างๆ เช่น ผ้าชนิดต่างๆ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีขาว สีม่วง และสีอืนๆ ตาม
ความจําเป็น สําหรับใช้ในงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ ของ อบจ.อย. ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)
(3) จัดซือธงต่างๆ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือธงประเภท
ต่างๆ เช่น ธงประจําจังหวัด ธงศาสนา (ธรรมจักร) ธงประจําพระองค์ ธง
ชาติไทย ธงชาติประเภทต่างๆ และธงอืนๆ ตามความจําเป็น สําหรับใช้ใน
งานรัฐพิธี งานพิธีของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(4) จัดซือวัสดุอุปกรณ์เพือใช้ในงานพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณี
ต่างๆ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้ายทรงพระ
เจริญ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ประจําพระองค์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)
(5) จัดซือภาชนะเก็บกักของเสียอันตรายสําหรับศูนย์รวบรวมของเสีย
อันตราย ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือภาชนะ
เก็บกักของเสยอันตรายสําหรับศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย เช่น ลังทึบ
สําหรับใส่กระป๋องสเปรย์ ลังทึบสําหรับใส่ถ่ายไฟฉาย ลังทึบสําหรับใส่
หลอดไฟ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 222 ลําดับที 4) (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ ขัวไฟ ม้วน
สาย สตาร์ทเตอร์ สวิทซ์เปิด - ปิด คัดเอาท์ ปลักไฟ และแบตเตอรี วิทยุสือ
สาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชําระ ไม้กวาด ถุงใส่
ขยะ ตะกร้า นํายาทําความสะอาด ลูกเหม็น และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องตาม
ความจําเป็น สําหรับใช้ในงานก่อสร้าง และงานดูแลบํารุงรักษาสวน
สาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ รับผิดชอบ งานศูนย์จัดการขยะต้น
แบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และงานอืนๆ ทีเกียวข้องตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 7,350,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุก่อสร้าง ตังไว้ 350,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้ชนิดต่าง ๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ค้อน ตะปู โถส้วม จอบ อิฐ สว่าน กบไสไม้ ตลับเมตร เหล็กรูปพรรณ
ต่าง ๆ ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ลวดเชือม วัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ก๊อกนํา ท่อ
ประปา ข้อต่อ ข้องอ สปริงเกอร์สามทาง ฯลฯ ตามความจําเป็น เพือใช้
สําหรับงานก่อสร้างและซ่อมบํารุงงานทาง สะพาน อาคาร และแหล่ง
นํา และสําหรับซ่อมปรับปรุงระบบประปาของ อบจ.อย. และใช้ในงาน
ศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)
(2) ค่าจัดซือวัสดุซ่อมแซมถนนหรือปรับปรุงสภาพพืนที ตัง
ไว้ 7,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามความ
จําเป็น เช่น ลูกรัง หินคลุก ดิน ทราย คอนกรีต ยางแอสฟัลท์ และค่าปรับ
พืนที ฯลฯ กองตามรายทางหรือสําหรับปรับพืนทีเพือปลูกสิงก่อสร้าง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 2,000,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทเครืองจักรกล รถบรรทุก รถ
ตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ รถผลิตนําดืม เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมค์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และจัดซือวัสดุอะไหล่ เครืองยนต์ รถ
ตัดหญ้าชนิดต่างๆ เช่น ไส้กรองระบบต่างๆ ของเครืองจักรกล - ยาน
พาหนะ เครืองสูบนํา รถผลิตนํา หลอด UV ท่อยาง ข้อแยกดับเพลิง สาย
ส่งนําดับเพลิง เครืองมือชุดซ่อม เช่น ไขควง ค้อน กุญแจปากตาย กุญแจ
เลือน ฯลฯ และอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 15,000,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับยานพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์
บรรทุก รถฟาร์มตัดหญ้า รถเกรดเดอร์ รถขุดไฮดรอลิค เครืองจักร ฯลฯ
 ชนิดต่างๆ ตามความจําเป็น เพือใช้ในงานก่อสร้างซ่อมบํารุงทางและ
แหล่งนํา และงานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,000,000 บาท
(1) จัดซือนํายาวิทยาศาสตร์ ตังไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
นํายาดับกลิน หรือนําหมักชีวภาพ สารบําบัดนําเสีย สารกําจัดแมลง
วัน สารดับกลิน ฯลฯ สําหรับใช้ในงานกําจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการ
ขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 700,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือวัสดุ/อุปกรณ์การเกษตรเพือใช้ในงานสวนสาธารณะภายในพระ
บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระสุริโยทัย สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ต.หันตรา, สํานักงาน, สนาม
กีฬา, ตลาดกลาง, ศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ
 เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์ในการกําจัด
ปลวก ปุ๋ย ดินมาร์ล ปูนขาว ปูนมาร์ล โคโลไมท์ ปุ๋ยคอก มูลสุกร อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)
(2) จัดซือต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตังไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดซือต้นไม้ สําหรับเสริมทดแทนต้นไม้ทีตายภายในพระ
บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระสุริโยทัย สวนเฉลิมพระเกียรติฯ หันตรา, สนามกีฬากลางจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา และศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวง รวมทังเส้นทางสาธารณะ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 151,800 บาท
(1) จัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
รองเท้าบู๊ท หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันมลพิษ ถุงมือสําหรับสวม
ใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที เพือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
จากสัตว์มีพิษ และป้องกันเชือโรคได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(2) จัดซือรองเท้าบู๊ทดับเพลิงแบบมาตรฐาน ตังไว้ 37,800 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือรองเท้าบู๊ทดับเพลิงแบบมาตรฐานผลิตจากยางกันเปลวไฟกัน
ลืน ป้องกันนํามัน ด้านในบุเคฟล่า หัวเหล็ก พืนเหล็กมาตรฐาน NFPA 
หรือดีกว่า จํานวน 10 คู่ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 75 ลําดับที 7) (กองช่าง)
(3) จัดซือชุดปฏิบัติงานช่าง ตังไว้ 14,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุด
ปฏิบัติงานช่าง จํานวน 14 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมบํารุงรักษาเครืองจักรกลและยานพาหนะได้อย่างสะดวกและเรียบร้อย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 278
 ลําดับที 13) (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท
(1) จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ แบบซีดี
รอม แบบออฟติคอล เมนบอร์ด เมมโมรีซิป แผ่นวงจรอิเล็ค
ทรอนิกส์ เครืองกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที
มีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 161,500 บาท
(1) จัดซือถังขยะพลาสติกทรงกลม ตังไว้ 142,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดความจุ 200 ลิตร จํานวน 150 ใบ ๆ
 ละ 950 บาท สีนําเงินมีหู 2 ข้าง พร้อมเจาะรูก้นถัง ทําจากวัสดุพลาสติก
โพลีเอทิลีน พร้อมสกรีนข้อความตามทีหน่วยงานกําหนด เพือรองรับขยะ
ภายในพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 88 ลําดับที 35) (กองช่าง)
(2) จัดซือโรลอัพ ตังไว้ 19,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโรลอัพแบบ
พับเก็บได้ พร้อมงานพิมพ์ Outdoor ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1440 dpi จํานวน 10 อัน ๆ ละ 1,900 บาท โดยเป็นโรลอัพโครงอลู
มิเนียม มีฝาครอบด้านข้างพลาสติก เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความ
รู้ ออกจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านสิงแวดล้อมต่างๆ ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 88 ลําดับที  36
) (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในราชการ โครงการสูบนํา
เข้า - ออก อ่างเก็บนําบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และสถานทีอืนๆ และ
พืนทีทีตังเครืองสูบนํา ทัง 16 อําเภอ และค่าไฟฟ้าศูนย์จัดการขยะต้นแบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 46,382,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,752,920 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(01) จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 430,200 บาท
      - เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จํานวน 8 เครือง ๆ ละ 21,000
 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 77 ลําดับที 9) และ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 293 ลําดับที 42) 
      - เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตังพืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง ๆ
 ละ 28,600 บาท เป็นเงิน 57,200 บาท (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 83 ลําดับที 22)
      - เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 33,000 บีทียู จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 33,000
 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 294 ลําดับที 43) 
      - เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 17,000
 บาท (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 93
 ลําดับที 41)
      - เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 28,000 บาท เป็น
เงิน 56,000 บาท (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 93 ลําดับที 41) 
      ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
(02) จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจกและ
เก้าอี จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท (ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 82 ลําดับ
ที 19) (กองช่าง)
(03) จัดซือถังบรรจุนําสแตนเลส จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังนําชนิดสแตนเลส ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์
เมตร จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 23,000 บาท เพือใช้อุปโภคและบริโภค (ไม่มี
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 82 ลําดับที 17) (กองช่าง) 
(04) จัดซือโต๊ะสแตนเลส จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสแตนเลส ขนาด 1.07 x 1.07 ม. สูง 0.90 ม
. (โดยพืนโต๊ะและขาโต๊ะแยกชินกัน นํามาประกอบเมือใช้
งาน) จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท ใช้ในงานรัฐพิธี และงานพิธี
ต่างๆ ของ อบจ.อย. (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 84 ลําดับที 27 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับ
ที 2 หน้า 73 ลําดับที 27) (กองช่าง) 
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(05) จัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี จํานวน 39,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี ประกอบด้วย โต๊ะประชุมรูป
ตัวยู ขนาด 300 x 90 x 75 ซม. จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 19,700 บาท ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด
กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 1 ตัว และโต๊ะ
ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 210 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 6 ตัว และเก้าอี
สํานักงาน จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 990 บาท เก้าอีแบบโช๊คอัพปรับระดับสูง
ตําของเก้าอี เบาะและพนักพิวด้านหลังเก้าอีทําจากหนังพีวีซี ทีมีท้าว
แขน เพือใช้ในการจัดประชุมต่างๆ การประสานงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในศุนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 90 ลําดับที 38) (กองช่าง)
(06) จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 10 ตู้ ๆ
 ละ 5,500 บาท สําหรับใช้ทีศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 94 ลําดับที 42) (กองช่าง)
(07) จัดซือถังนํา จํานวน 10,900 บาท
จัดซือถังนําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความ
จุ 2,500 ลิตร จํานวน 1 ใบ เพือใช้ในการจัดเก็บนําอุปโภคบริโภคภายใน
ศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 95 ลําดับที 44) (กองช่าง)
(08) จัดซือตู้ล็อคเกอร์เหล็ก จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล็อคเกอร์เหล็ก ขนาด 91.7 x 45.7 x 182.9 
ซม. จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 9,000 บาท เพือใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ เครือง
มือ อะไหล่ ในการซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ และเครืองจักรกลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 83 ลําดับที 24) (กองช่าง)
(09) จัดซือรถเข็นเหล็ก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นเหล็ก จํานวน 2 คัน ๆ ละ 2,000 บาท เพือใช้
รถเข็นเหล็กในการปฏิบัติงาน ขนย้ายวัสดุเครืองมือในการซ่อมเครืองจักร
กล (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 83 ลําดับที 23) (กองช่าง)
(10) จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 16,770 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเมลามีน ลินชักขนาด 75 x 150 x 75 
ซม. จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 4,600 บาท และเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว ๆ
 ละ 990 บาท เก้าอีแบบมีโช๊คปรับระดับสูงตําของเก้าอี เบาะและพนักพิง
ผิวด้านหลังเก้าอีทําจากหนังพีวีซี ทีมีท้าวแขน เพือเพียงพอกับการปฏิบัติ
งานเจ้าหน้าทีศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 95 ลําดับที 45) (กองช่าง)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) จัดซือรถบรรทุกติดเครน จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก 6 ล้อ กระบะเหล็กเปิด 3 ด้าน ขนาด
เครืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ กําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติด
ตังเครนไฮดรอลิก ยกนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม พร้อมติดตัง
วิทยุสือสารอุปกรณ์ไฟวับวาบและสัญญาณเสียง จํานวน 1 คัน (ไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 274 ลําดับที 1) (กอง
ช่าง)
(2) จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 3,148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ (แบบดับเบิลแคบ) จํานวน 4 คัน ๆ
 ละ 787,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 23 ลําดับที 6, 7) (กองช่าง)
(3) จัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) จํานวน 1,288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํา
กว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 3 ลําดับ
ที 17) (กองช่าง)
(4) จัดซือกระบะบรรทุก จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระบะบรรทุก ความกว้างของกระบะ 2.40 M,ความ
ยาวของกระบะ 6 M, ความสูงของกระบะ 80 CM, พืนกระบะเป็นเหล็ก
แผ่นเรียบหนา 3 มม. (ไม่มีในราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 82 ลําดับที 20) (กองช่าง)
(5) จัดซือรถเทรลเลอร์ชานตําพร้อมหัวลาก จํานวน 6,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเทรลเลอร์ชานตําพร้อมหัวลาก จํานวน 1 คัน เพือ
ไว้สําหรับขนย้ายเครืองจักรกลฯ เพือขุดลอกคูคลองและกําจัดวัชพืชแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัด
ซือตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 80 ลําดับที 13) (กองช่าง)
(6) จัดซือเครืองยนต์เบนซินเอนกประสงค์พร้อมปัมหาง 3 นิว จํานวน 16,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองยนต์เบนซินเอนกประสงค์กําลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 5.5 แรงม้า พร้อมปัมหาง ขนาด 3 นิว และอุปกรณ์ประกอบ
จํานวน 1 เครือง  เพือช่วยเหลือประชาชนในพืนทีประสบภัย (ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 274 ลําดับที 2) (กอง
ช่าง)

ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) จัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบท่อสูบนําพญา
นาค จํานวน 2 เครือง ๆ ละ  85,000 บาท เป็นท่อสูบนําแบบพญา
นาค ขนาด 8 นิว ชนิดเพลาใน หัวโต ใช้เครืองยนต์ดีเซล 47 จังหวะ แบบ
สูบนอน มีกําลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที 2,400 รอบต่อนาที ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 92 ลําดับที 40) (กองช่าง)
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(2) จัดซือปัมนําอัตโนมัติ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมอัตโนมัติ เพือใช้ในบริการประชาชนและหน่วย
งานอืนๆ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 82 ลําดับที 18) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1) จัดซือรอกโซ่ 3 ตัน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรอกโซ่ 3 ตัน เพือใช้ในงานปฏิบัติงานของฝ่ายเครือง
จักรกลและยานพาหนะ จํานวน 1 ตัว ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 81 ลําดับ
ที 16) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) จัดซือเครืองรับส่งวิทยุ จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จํานวน 14 เครือง ๆ ละ 12,000 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 74 ลําดับที 4 และ หน้า 94 ลําดับที 43) (กองช่าง)
(2) จัดซือแบตเตอรี จํานวน 401,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ขนาด 12 V 125 Ah ไม่เติมนํา
กลัน จํานวน 50 ชุด ของโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ทีชํารุด
และเสือมสภาพให้ใช้งานได้ตามปกติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 85 ลําดับที 28) (กองช่าง)
(3) จัดซือโคมไฟถนน จํานวน 428,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโคมไฟถนน ชนิด LED 80 
วัตต์ จํานวน 50 โคม สําหรับเปลียนโคมไฟฟ้าสาธารณะทีชํารุดให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกระแส
ไฟฟ้าของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 85 ลําดับที 29) (กองช่าง) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) จัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ เพือ
ติดตังทดแทนของเดิมทีชํารุดและเสือมสภาพ ภายในพืนทีอําเภอพระ
นครศรีอยุธยา  ให้สามารถให้งานได้เป็นปกติ สามารถใช้ข้อมูลภาพ
บันทึกเป็นหลักฐานในกรณีเกิดเหตุการณ์ทีคาดคิด รวมถึงเป็นการเฝ้า
ระวังสอดส่องดูและให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 78 ลําดับที 10) (กองช่าง)
(2) จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 33,000 บาท เป็น
เงิน 66,000 บาท พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแย
งมุม 100 นิว จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 9,000 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 289 ลําดับที 36 และ เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 89 ลําดับที 37) (กองช่าง)
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(3) จัดซือจอโปรเจคเตอร์ จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอโปรเจคเตอร์ตังพืน จํานวน 1 ชุด ขนาดของหน้า
จอเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 80 นิว ขนาดของจอไม่น้อยกว่า 48 x 64 
นิว เนือจอรับภาพทําจาก HW สามารถปรับความสูงตําได้ เพือใช้ในการ
ประชุม การจัดฝึกอบรม การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในงานต่างๆ ของ
กองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 87 ลําดับที 34) (กองช่าง)
(4) ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย ภายในพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 16,528,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอคงทีสําหรับ
ติดตังภายนอกอาคาร แบบที 3 จํานวน 50 ตัว กล้องวงจรกปิดชนิดเครือ
ข่าย แบบปรับมุมมองสําหรับติดภายนอกอาคาร แบบ
ที 2 จํานวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์
อืนๆ ทีเกียวข้อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 75 ลําดับ
ที 52) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จํานวน 10 เครือง ๆ ละ 9,500 บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 73 ลําดับที 3) (กองช่าง)
(2) จัดซือเครืองทํานําร้อน - นําเย็น จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน - นําเย็นแบบต่อ
ท่อ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 1 เครือง มีหัวจ่ายนําโดยเป็นนําร้อน 1 หัว นํา
เย็น 1 หัว เป็นเครืองทํานําร้อนนําเย็นแบบตังพืน ระบบต่อท่อประปา มี
ระบบกรองนําในตัวเครือง  ความจุถังเก็บนําเย็นไม่น้อยกว่า 4 ลิตร ความ
จุถังเก็บนําร้อนไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 91 ลําดับ
ที 39) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์โรงงาน
(1) จัดซือเลือยยนต์ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์ ขนาด 32 นิว จํานวน 1 เครือง เพือใช้ใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายเครืองจักรกล (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 83 ลําดับ
ที 21) (กองช่าง) 
(2) จัดซือแม่แรงแบบตะเข้ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแม่แรงแบบตะเข้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 ตัน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท เพือใช้เป็นเครืองมือเครือง
ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครืองจักรกลและยานพาหนะ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 277 ลําดับ
ที 8) (กองช่าง)
(3) จัดซือเครืองยิงบล๊อกลม จํานวน 35,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองยิงบล๊อกลม ขนาดขันน๊อตสูงสุด 45 mm. 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 35,500 บาท เพือใช้เป็นเครืองมือเครืองใช้ในการ
ซ่อมบํารุงรักษาเครืองจักรกลและยานพาหนะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 277 ลําดับที 9) (กองช่าง)

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:15 หน้า : 78/112



ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
(1) จัดซือถังจ่ายอากาศของ SCBA สําหรับนักผจญเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังจ่ายอากาศของ SCBA จํานวน 3 ถัง ชนิดถังทํา
ด้วยวัสดุคาร์บอนคอมโพสิต ตามมาตรฐาน EN12245 บรรจุอากาศ
ได้ 6.8 ลิตร 300 บาร์ใช้งานได้อย่างน้อย 45 นาที ทีอัตราการ
หายใจ 40 ลิตร/นาที มีวาล์วควบคุมการจ่ายอากศอยู่ในแนวเดียวกับถังอัด
อากาศ มีเซฟตีปลัก (Safety Plug) สําหรับกู้ภัยในพืนทีอับอากาศ หรือ
บริเวณทีมีคุณภาพอากาศไม่ปกติ (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือ
ตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 76 ลําดับที 8) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์สํารวจ
(1) จัดซือกล้องระดับ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เท่า จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ  24,000 บาท เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตัง, กล้องเล็งเป็น
ระบบเห็นภาพตังตรงตามธรรมชาติ, มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 87 ลําดับที 33) (กองช่าง)
(2) จัดซือไม้สต๊าฟอลูมิเนียม จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 5 ม. จํานวน 2 อัน ๆ
 ละ 3,500 บาท ทําด้วยอลูมิเนียมอย่างดี มีความยาว 5 ม. สามารถเลือน
ขึน - ลงได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 86 ลําดับที 30) (กองช่าง)
(3) จัดซือล้อเข็นวัดระยะ จํานวน 12,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อเข็นวัด
ระยะ จํานวน 3 อันๆ ละ 4,100 บาท สามารถวัดระยะได้
ถึง 10 กิโลเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมีขนาด 150 มม. (ไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 86 ลําดับที 31) (กองช่าง)
(4) จัดซือเทปวัดระยะ จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะ จํานวน 3 อัน ๆ ละ 1,400 บาท สาย
เทปทําด้วยวัสดุไฟเบอร์เทป มีความยาว 60 ม. (ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 86 ลําดับ
ที 30) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์อืน
(1) จัดซือถังโยกนํามันเฟืองท้ายพร้อมเกจวัดลิตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังโยกเกียร์นํามันพร้อมเกจวัดลิตร ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 ลิตร จํานวน 1 ถัง (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตาม
ท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 277 ลําดับที 10) (กองช่าง)
(2) จัดซือถังโยกเกียร์นํามันเกียร์พร้อมเกจวัดลิตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังโยกเกียร์นํามันเกียร์พร้อมเกจวัดลิตร ขนาดไม่
น้อยกว่า 20 ลิตร จํานวน 1 ถัง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัด
ซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 278 ลําดับที 11) (กองช่าง)
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(3) จัดซือถังอัดจารบี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังอัดจารบีแบบใช้ลมอัดพร้อมสาย
ลม จํานวน 1 ถัง ๆ ละ 30,000 บาท เพือใช้เป็นเครืองมือเครืองใช้และ
อุปกรณ์บํารุงรักษาเครืองจักรกลและยานพาหนะ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 278 ลําดับที 12) (กอง
ช่าง)
(4) จัดซือเครืองเจาะพืนคอนกรีต พร้อมกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต จํานวน 111,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะพืนคอนกรีต จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 74,000 บาท พร้อมกระบอกเพชรเจาะ
คอนกรีต ขนาด 4 นิว จํานวน 2 อัน ๆ ละ 18,500 บาท เพือใช้ในงาน
เจาะสําหรับตรวจสอบความหนาของผิวทาง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 73 ลําดับ
ที 2) (กองช่าง)
(5) จัดซือเต้นท์โค้ง (สีขาว) จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต้นท์โค้ง (สีขาว) ขนาด 5 x 12 ม
. จํานวน 10 หลัง ๆ ละ 45,000 บาท เพือให้มีเต้นท์เพียงพอต่อการใช้
งาน และทดแทนส่วนทีชํารุดเสียหายอย่างเพียงพอ เพือใช้ในงานพิธีและ
งานรัฐพิธี (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 84 ลําดับที 25) (กองช่าง)
(6) จัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด
ภายในกรอบ 1.50 x 3 ม. จํานวน 1 ซุ้ม เพือทดแทนในส่วนทีชํารุดเสีย
หาย (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 84 ลําดับที 26) (กองช่าง)
(7) ค่าจ้างทํากรงคัดแยกขยะ จํานวน 640,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทํากรงคัดแยกขยะ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย กรงคัด
แยกขยะรีไซเคิล 1 กรง และกรงคัดแยกขยะอันตราย 1 กรง เพือใช้ใน
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการจัดการของเสียเหลือ
ศูนย์จํานวน 16 ชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท ตามราย
ละเอียดของ อบจ.อย.  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 221 ลําดับที 2) (กองช่าง)
(8) จัดซือหลังคาไฟเบอร์กลาสและพืนปูกระบะรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมติด
ตัง

จํานวน 82,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือุปกรณ์ประจํารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์
กระบะตอนเดียว 
      1. หลังคาไฟเบอร์กลาสสําหรับรถยนต์กระบะตอนเดียว จํานวน 2
 หลัง 
      2. พืนปูกระบะ (วัสดุ HDPE) สําหรับรถยนต์กระบะตอน
เดียว จํานวน 2 อัน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 104 ลําดับที 59) (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000,000 บาท
(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตังไว้ 5,000,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:15 หน้า : 80/112



ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,630,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
(1) ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

จํานวน 1,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแบบโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 16 ม
. จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 141 ลําดับ
ที 21) (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครืองมือ อะไหล่ เครืองจักรฝ่าย
เครืองจักรกลฯ

จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครือง
มือ อะไหล่ เครืองจักรกล ฝ่ายเครืองจักรกล พืนที 5 x 10 ตร.ม. ตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 19 ลําดับ
ที 31) (กองช่าง)
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโดยรอบอาคารหอ
จดหมายเหตุ และศาลากลางนํา ภายในพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากอาคารหอจดหมาย
เหตุ และศาลากลางนําโซนรอบอาคารหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระสุริโยทัย เพือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเทียว รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 99 ลําดับที 50) (กองช่าง)
(3) ปรับปรุงห้องประชุมภายในอาคารหอจดหมายเหตุพระราชานุสาวรีย์ ต
.บ้านใหม่  อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมภายในอาคารหอจดหมายเหตุพระ
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ภายในพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริ
โยทัย (ตามรูปแบบของ อบจ.อย.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 100 ลําดับ
ที 53) (กองช่าง)
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ภายในบริเวณสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร ค.ส.ล. ชันเดียว ขนาดกว้าง 10 ม
. ยาว 20 ม. โดยการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ฝ้าชาย
คา พืนอาคารด้านหลัง ทางเท้ารอบอาคาร ทาสี อาคาร ซ่อมเปลียนระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 102 ลําดับที 56) (กองช่าง)
(5) ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา หมู่ที 4 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานเอนกประสงค์โดยการปูผิวลานแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. พร้อมทาสีตีเส้น
ผิวลาน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 103
 ลําดับที 58) (กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 264,358,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

(1) ค่าติดตังไฟฟ้า ตังไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปัก
เสาพาดสายภายในสถานทีราชการ เพือให้ได้มาซึงการใช้บริการ
ไฟฟ้า รวมถึงการติดตังหม้อแปลง เครืองมือและอุปกรณ์ติดตัง
ไฟฟ้า เช่น ค่าปักเสาพาดสาย ค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัด และอุปกรณ์
ไฟฟ้า ต่าง ๆ สถานทีในความรับผิดชอบ ของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ตังไว้ 500,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม และค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 263,358,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 263,358,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
(01) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 4 ต.บ้านนา อ.มหาราช เชือม หมู่
ที 5 ต.คลองน้อย อ.บ่านแพรก

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างแสงโซล่าเซลล์ โคม LED 38 
วัตต์ เสาสูง 6 ม. จํานวน 30 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 2 หน้า 20 ลําดับที 2) (กองช่าง)
(02) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที 2 ต.บ่อตาโล่ เชือม ต.ลําตาเสา อ.วังน้อย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 715 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 3,575 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ลําดับ
ที 123) (กองช่าง)
(03) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง 8 ขวา 2 ฝังใต้ หมู่ที 1,4 ต.หัน
ตะเภา เชือม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 760 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,040 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 4 ลําดับ
ที 8) (กองช่าง)
(04) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองโง้ง หมู่ที 2 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ
.พระนครศรีอยุธยา เชือม ต.หนองแซง จ.สระบุรี

จํานวน 2,535,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม
. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 43 ลําดับที 12) (กองช่าง) 
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(05) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองตาตัว หมู่ที 4,3,2 ต.ดอนทอง อ
.เสนา เชือม ถนนทางหลวงสายดอนทอง - หลักชัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 ลําดับที 126) (กองช่าง)
(06) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองรางโพธิ (ฝังตะวันออก) หมู่ที 3 ต
.ชายนา เชือม ต.มารวิชัย อ.เสนา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลําดับที 127) (กองช่าง) 
(07) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 11 - 12 ต.กุฎี เชือม หมู่ที 7 - 8 ต.ท่าดิน
แดง อ.ผักไห่

จํานวน 1,700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 840 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 62 ลําดับที 91) (กองช่าง)
(08) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 
เชือม ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,240 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 61 ลําดับที 86) (กองช่าง)
(09) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 ต.จักราช เชือม ต.ลําตะเคียน อ.ผักไห่ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,240 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 61 ลําดับที 88) (กองช่าง) 
(10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา หมู่ที 2 ต.เสนา อ.อุทัย เชือม 
ต.โคกม่วง อ.ภาชี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 80 ลําดับที 156) (กองช่าง) 
(11) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที 12 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย เชือม ต.หนอง
ปลิง อ.นครหลวง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 80 ลําดับที 157) (กองช่าง) 
(12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที 
7 ต.หนองไม้ซุง เชือม ต.บ้านหีบ อ.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม
. ยาว 590 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,950 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 79 ลําดับที 153) (กองช่าง) 
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(13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 3 ต.ปากจัน เชือม หมู่ที 5 ต.คลองสะแก อ
.นครหลวง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 769 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,076 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 44 ลําดับที 15) (กองช่าง) 
(14) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง เชือม ต.สวนพริก 
อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 512 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,536 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 45 ลําดับที 17) (กองช่าง) 
(15) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคันคลองหนองโสน หมู่ที 6 ต.เทพมงคล อ
.บางซ้าย เชือม ต.ดอนทอง อ.เสนา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 13 ลําดับ
ที 37) (กองช่าง) 
(16) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 ต.สะพานไทย อ.บางบาล เชือม ถนนชล
ประทาน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 49 ลําดับที 34) (กองช่าง)
(17) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6,2 ต.พระขาว อ.บางบาล เชือม ถนนสาย 
3263

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 49 ลําดับที 36) (กองช่าง)
(18) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 5 ต.นําเต้า อ.บางบาล เชือม ต.บ้านแพน อ
.เสนา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม
. ยาว 490 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,940 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 50 ลําดับที 37) (กองช่าง) 
(19) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4,5,6 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรี
อยุธยา เชือม ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 980 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,940 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 49 ลําดับที 33) (กองช่าง) 
(20) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 2 ต.บ้านนา เชือม ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จํานวน 1,170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68 ลําดับ
ที 113 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 1 หน้า 186 ลําดับที 113) (กอง
ช่าง) 
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(21) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 1,2 ต.โรงช้าง เชือม ต.บางนา อ.มหาราช จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 2,356 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ
.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 70 ลําดับที 119) (กองช่าง) 
(22) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 2 ต.บ้านกระทุ่ม เชือม ต.นําเต้า อ.มหาราช จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 1,026 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,078 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68 ลําดับที 112) (กองช่าง) 
(23) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 ต.พระยาบันลือ เชือม ต.คู้สลอด อ.ลาดบัว
หลวง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 545 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 3,055 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 102 ลําดับที 237) (กองช่าง) 
(24) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน อบจ.อย. สายโรจนะ-วัดสุคันธารา
ม ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จํานวน 36 ต้น ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 241 ลําดับที 18) (กองช่าง) 
(25) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 7 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน 
บริเวณรอบวัดนาคและอาคาร 84 พรรษา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างแสงโซล่าเซลล์ โคม LED 40
 วัตต์ แผงโซล่าพร้อมโคมและประจุแบตเตอรีในตัว เสาสูง 6 ม
. จํานวน 30 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 235 ลําดับที 2) (กองช่าง)

(26) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณวัดอินทกัลยา หมู่ที 1 ต.บ้านลี
อ.บางปะหัน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างแสงโซล่าเซลล์ โคม LED 40 
วัตต์ แผงโซล่าพร้อมโคมและประจุแบตเตอรีในตัว เสาสูง 6 ม
. จํานวน 30 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 237 ลําดับที 9) (กอง
ช่าง) 
(27) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 1 ต.บางนางร้า ถึง หมู่ที 7 ต.บาง
ปะหัน อ.บางปะหัน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างแสงโซล่าเซลล์ โคม LED 40 
วัตต์ แผงโซล่าพร้อมโคมและประจุแบตเตอรีในตัว เสาสูง 6 ม
. จํานวน 30 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 237 ลําดับ
ที 7 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 65 ลําดับที 7) (กองช่าง)
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(28) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สองข้างทางตามจุดเสียงภัยต่ออุบัติเหตุ
และอาชญากรรมในพืนที หมู่ที 1 - 5 ต.เสาธง อ.บางปะหัน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างแสงโซล่าเซลล์ โคม LED 40 
วัตต์ แผงโซล่าพร้อมโคมและประจุแบตเตอรีในตัว เสาสูง 6 ม
. จํานวน 30 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 238 ลําดับ
ที 10 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 66 ลําดับที 10) (กองช่าง)
(29) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 1,2,3 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างแสงโซล่าเซลล์ โคม LED 40 
วัตต์ แผงโซล่าพร้อมโคมและประจุแบตเตอรีในตัว เสาสูง 6 ม
. จํานวน 30 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 236 ลําดับที 4) (กอง
ช่าง) 
(30) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน อบจ.อย. สายบ้านแถว - จรเข้ไล่ 
ต.บ้านแถว อ.เสนา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จํานวน 36 ต้น ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 235 ลําดับที 1) (กองช่าง) 

(31) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน
4 ขวา (ฝังตะวันออก) หมู่ที 8, 9 ต.ลําตาเสา อ.วังน้อย เชือม ต.หนองนําส้ม 
อ.อุทัย

จํานวน 3,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,350 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 72 ลําดับที 125 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับ
ที 2 หน้า 53 ลําดับที 125) (กองช่าง)
(32) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที 2 ต.โพสาวหาญ เชือม หมู่ที 8 ต.หนอง
ไม้ซุง อ.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 950 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 3 ลําดับ
ที 2) (กองช่าง) 
(33) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง เชือม ต
.มารวิชัย อ.เสนา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม
. ยาว 605 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,025 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 102 ลําดับ
ที 236 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 56 ลําดับที 236) (กอง
ช่าง) 
(34) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 2,3,7 หรือบริเวณจุดเสียง ต.โพ
สาวหาญ เชือม ต.หนองนําส้ม อ.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างแสงโซล่าเซลล์ โคม LED 38 
วัตต์ เสาสูง 6 ม. จํานวน 30 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 53 ลําดับที 6) (กองช่าง)
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(35) ก่อสร้างระบบสูบนําคลองข้อเสือ ต.บางซ้าย เชือม ต.วังพัฒนา อ.บาง
ซ้าย

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบสูบนํา ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 20 ม. พร้อม
ประตูระบายนํา ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 1.50 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 54 ลําดับที 8) (กองช่าง) 
(36) ก่อสร้างประตูระบายนําคลองหนองเพือม - โผงเผง ต.วังพัฒนา อ.บาง
ซ้าย

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายนํา ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 27 ม. พร้อม
บานประตู ขนาดกว้าง 2 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 235 ลําดับที 1 และ เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 55 ลําดับที 9) (กองช่าง)
(37) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 ต.บ้านนา อ.มหาราช เชือม ต.สองห้อง อ
.บ้านแพรก

จํานวน 1,820,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 923 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,769 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 69 ลําดับที 116) (กองช่าง)
(38) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช เชือม หมู่ที 6 ต
.หันสังข์ อ.บางปะหัน

จํานวน 820,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี หน้า 69 ลําดับที 117) (กองช่าง) 
(39) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 1 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช เชือม ต.ทางกลาง อ
.บางปะหัน

จํานวน 820,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 355 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,065 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 70 ลําดับที 120) (กองช่าง) 
(40) ก่อสร้างเขือนป้องกันตลิงคลองลาดชะโด หมู่ที 1 ต.จักราช อ.ผักไห่ จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขือนป้องกันตลิง ความยาว 67 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 13 ลําดับที 35) (กองช่าง) 
(41) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที 5 ต.บางหลวง อ.บางบาล จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. พร้อม
ทางเชือม ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 50 ลําดับที 38) (กอง
ช่าง)
(42) ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที 2,3,4 ต.บ้านแพรก อ.บ้าน
แพรก

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง โคม LED 35 วัตต์ เสาสูง 6 ม
. จํานวน 43 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 20 ลําดับที 2) (กองช่าง) 
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(43) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 1,6 ต.บ้านกลึง เชือม ต.กระแชง อ.บางไทร จํานวน 4,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 10 ลําดับ
ที 28) (กองช่าง) 
(44) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายผักไห่ - ป่าโมก (อย
.4031) ต.ลาดนําเค็ม เชือม ต.อมฤต อ.ผักไห่

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จํานวน 36 ต้น รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 67 ลําดับที 17
) (กองช่าง)
(45) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 ต.คู้สลอด เชือม ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 155 ม. หรือพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 103 ลําดับที 240 และ เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 57 ลําดับที 240) (กองช่าง)
(46) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณวัดตองปุ เชือม วัดช่องลม ต.หัวรอ จํานวน 4,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 46 ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 1,064,503 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 3,435,497 บาท (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 4 ลําดับ
ที 2) (กองช่าง)
(47) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบแนวเขือนป้องกันตลิงริมแม่นําป่าสัก หมู่ที 
10 ต.ท่าหลวง ถึงหมู่ที 2 ต.จําปา อ.ท่าเรือ

จํานวน 3,330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม
. ยาว 495 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมระบบระบายนํา รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 11 ลําดับที 7) (กองช่าง)
(48) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 9 ต.คานหาม เชือม ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม
. ยาว 590 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 5 ลําดับที 7) (กองช่าง)
(49) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 2 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน เชือม ทางหลวง
หมายเลข 3056

จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม
. ยาว 435 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,175 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 6 ลําดับ
ที 14) (กองช่าง)
(50) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 9 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จํานวน 18 ต้น ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 52 ลําดับ
ที 1) (กองช่าง) 
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(51) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 5 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน เชือม 
ต.บ้านช้าง อ.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จํานวน 36 ต้น ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 202 ลําดับ
ที 2) (กองช่าง)
(52) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ช่วงแยกถนนโรจนะเข้าสถานี
บริการนํามัน ปตท. ถึงถนนเลียบคลองชลประทานนครหลวง หมู่ที 5 ต.ลําตา
เสา เชือม ต.ลําไทร และ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย

จํานวน 4,100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม
. ยาว 1,350 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 4,725 ตร.ม. พร้อม
ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. และบ่อ
พัก ขนาด 1 x 1 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 335 ลําดับ
ที 35) (กองช่าง)
(53) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling หมู่ที 7 ต.กระจิว อ.ภาชี เชือม ต.เสนา อ.อุทัย

จํานวน 4,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 9,000 ตร
.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 5 ลําดับ
ที 10) (กองช่าง)
(54) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายบ้านหนองนําใส - บ้านหนอง
ควายโซ หมู่ที 4 และ 6 ต.หนองนําใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เชือม ต
.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จํานวน 34 ต้น ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 240 ลําดับที 16) (กองช่าง) 
(55) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 5 ต.ระโสม อ.ภาชี เชือม ต
.คชสิทธิ อ.หนองแค จ.สระบุรี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จํานวน 36 ต้น ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 53 ลําดับ
ที 5) (กองช่าง) 
(56) ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 1 ต.วังจุฬา เชือม ต.ข้าวงาม อ
.วังน้อย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จํานวน 36 ต้น ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 53 ลําดับ
ที 4) (กองช่าง)
(57) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 3 ต.โพสาวหาญ เชือม ต.หนองไม้ซุง อ
.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม
. ยาว 870 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,045 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 4 ลําดับ
ที 7) (กองช่าง) 
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(58) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรี
อยุธยา เชือม ต.หนองแค จ.สระบุรี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 590
 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,950 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 4 ลําดับที 6) (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(01) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้านคลองคต - บ้านหนองคัดเค้า ต
.ข้าวเม่า อ.อุทัย

จํานวน 10,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,700 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า
16,200 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 83 ลําดับ
ที 169) (กองช่าง) 
(02) ปรับปรุงสีแยกปากกราน ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา เชือม ทาง
หลวงหมายเลข 347

จํานวน 10,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไฟสัญญาณจราจรแบบ LED พร้อมปรับปรุงถนน
บริเวณทางแยก ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 250 ม. และกว้าง 9 ม. ยาว 40 ม
. หนา 0.20 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 5,360 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 8 ลําดับที 20) (กองช่าง) 
(03) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.อย. 
4009 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 7,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม
. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 8 ลําดับ
ที 21) (กองช่าง) 
(04) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling หมู่ที 5,12 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน เชือม ทาง
หลวงหายเลข 9 (บางปะอิน-บางบัวทอง)

จํานวน 10,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 ม. ยาว 1,720 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 10,320 ตร.ม. พร้อมตอกเสาเข็มกันคันทางทรุดตัว รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 188 ลําดับ
ที 205) (กองช่าง) 
(05) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 2 ต.พยอม เชือม ต.วังน้อย อ.วัง
น้อย

จํานวน 7,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม
. ยาว 1,765 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 8,810 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 70 ลําดับที 121) (กองช่าง)
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(06) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดสุคันธารา
ม - คานหัก เชือม ถนน อบจ.อย. สายลาดทราย - คานหัก ต.บ่อตาโล่ อ.วัง
น้อย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม ยาว 775 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,650 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ
.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 71 ลําดับที 122) (กองช่าง) 
(07) ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองบ่อตาโล่ หมู่ที 3,4 ต.บ่อตาโล่ เชือม ต.ลําตาเสา อ.วังน้อย

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 890 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 3,560 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 ลําดับ
ที 124) (กองช่าง) 
(08) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา เชือม 
ถนนสายเลียบคลองชลประทาน เจ้าเจ็ด - ผักไห่

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 875 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,625 ตร.ม. ราย
ละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 73 ลําดับที 132) (กองช่าง) 
(09) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 ต.ลาดงา อ.เสนา เชือม ต.ลาด
ชิด อ.ผักไห่

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 ม
. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 74 ลําดับที 135) (กองช่าง)
(10) ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้านท่าหลวง - บ้านท่าเจ้าสนุก ต
.จําปา อ.ท่าเรือ

จํานวน 1,659,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 7 ลําดับที 16) (กองช่าง) 
(11) ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้านแถว - หนองกีบม้า หมู่ที 4 ต
.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เชือม อ.หนองแซง จ.สระบุรี

จํานวน 2,293,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 6 ลําดับที 15) (กองช่าง)
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(12) ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้านไร่ - บ้านท่างาม หมู่ที 1 ต
.จําปา - หมู่ที 6,9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ

จํานวน 3,600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 - 9 ม. ยาว 1,750 ม. หนา 0.05 ม
. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 11,900 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ
.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 8   ลําดับที 19) (กองช่าง) 
(13) ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายศูนย์ศิลปชีพบางไทร - บ้านช้าง
ใหญ่ (ถนนถ่ายโอน) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร

จํานวน 7,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 11 ลําดับที 29) (กองช่าง) 
(14) ปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 - 5 ต.โคกช้าง เชือม หมู่ที 1 ต.บ้าน
แค อ.ผักไห่

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 6,400 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 63 ลําดับ
ที 95 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 51 ลําดับที 95) (กองช่าง)
(15) ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที 4 ต.หนองไม้ซุง เชือม หมู่ที 12 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,850 ม. หนา 0.05 ม
. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 6,475 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย.
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 78
ลําดับที 152) (กองช่าง) 
(16) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล. สายบ้าน
หนองหอย หมู่ที 1 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน เชือม ถนนอุดมสรยุทธ์

จํานวน 3,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล
. ขนาดผิวจารจรกว้าง 6 ม. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 4,860 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ลําดับ
ที 208) (กองช่าง) 
(17) ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที 5 ต.หนองนําส้ม เชือม หมู่ที 7 ต.สาม
บัณฑิต อ.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม
. ยาว 500 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 78 ลําดับที 149) (กองช่าง)
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(18) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที 1 ต.คานหาม เชือม ต.ธนู อ
.อุทัย และ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 3 ลําดับที 3) (กองช่าง)
(19) ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 3 ต.ปากจัน 
เชือม หมู่ที 3 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 330
 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล
. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จํานวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้า 44 ลําดับที 16) (กองช่าง) 
(20) ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนทางเข้าวังชะโด - บ้านดอนผักโขม ต.บางซ้าย เชือม ต.วังพัฒนา อ.บาง
ซ้าย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที
 1 หน้า 14 ลําดับที 38) (กองช่าง) 
(21) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้านคลองน้อย - บ้านสําพะเนียง 
หมู่ที 4 ต.บ้านแพรก - หมู่ที 2,5 ต.สําพะเนียง อ.บ้านแพรก

จํานวน 4,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 - 7 ม. ยาว 1,585 ม. หนา 0.05 ม
. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 9,585 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 7 ลําดับที 17) (กองช่าง)
(22) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้านตะโก - บ้านโคกกระต่าย ต
.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี เชือม ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ

จํานวน 5,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม
. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 66 ลําดับที 104) (กองช่าง) 
(23) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้านระโสม - บ้านหนองกรด หมู่ที 
5,6,7,3 และ 2 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เชือม ต.คชสิทธิ อ
.หนองแค จ.สระบุรี

จํานวน 5,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 9,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68 ลําดับ
ที 111) (กองช่าง) 
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(24) ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 
ต.โรงช้าง เชือม ต.พิตเพียน อ.มหาราช

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส
.ล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 497 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,982 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 69 ลําดับที 115
) (กองช่าง) 
(25) ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 
ต.บ้านนา อ.มหาราช เชือม ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส
.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 596 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า 2,980 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 70 ลําดับ
ที 118) (กองช่าง) 
(26) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ค.ส.ล. เป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 5 ต.ดอนลาน เชือม ต.ลําตะเคียน อ.ผักไห่

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. เป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 12 ลําดับที 34 และ เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 94 ลําดับ
ที 112) (กองช่าง) 
(27) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล.สายฉาง
ข้าว หมู่ที 5 ต.สามตุ่ม อ.เสนา เชือม ต.บ้านกลึง อ.บางไทร

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล
. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 780 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 3,120 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 75 ลําดับ
ที 137) (กองช่าง) 
(28) ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายท่าเรือ - บ้านร่อม ต.ท่าเรือ ถึง ต
.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ

จํานวน 6,374,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 7 ลําดับ
ที 18) (กองช่าง) 
(29) ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล. หมู่ที 1 
ต.นําเต้า เชือม หมู่ที 5 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส
.ล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 497 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,982 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 69 ลําดับที 114
) (กองช่าง) 
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(30) ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองยายไผ่ หมู่ที 2 ต.รางจระเข้ เชือม 
ถนนสายลาดงา - รางจระเข้ อ.เสนา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม
. ยาว 410 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เปลียนแปลง
ฉบับที 2 หน้า 54 ลําดับที 138) (กองช่าง)
(31) ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระ
นครศรีอยุธยา เชือม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.
ยาว 980 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 3,920 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 61 ลําดับที 87) (กองช่าง) 
(32) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย
.ถ 1-0044 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3111 - บ้านบางไทร ต.ไม้
ตรา ต.บางไทร อ.บางไทร

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 1.50 ม. โดยปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรพีนทีรวมไม่น้อย
กว่า 4,500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 115 ลําดับ
ที 275) (กองช่าง) 
(33) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (ซอยโรงนําหอม) หมู่ที 4 ต.เชียงราก
น้อย อ.บางไทร เชือม ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน

จํานวน 1,999,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม
. ยาว 465 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,790 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับ
ที 2 หน้า 55 ลําดับที 215) (กองช่าง) 
(34) ปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. หมู่ที 1 ต.กุฎี เชือม ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม
. ยาว 1,035 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 4,140 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับ
ที 2 หน้า 52 ลําดับที 96) (กองช่าง)
(35) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เลียบคลองชลประทานนครหลวงฝัง
ตะวันออก บริเวณหมู่ที 7 ต.ลําไทร และหมู่ที 2 ต.ลําตาเสา อ.วังน้อย เชือม 
ต.หนองนําส้ม อ.อุทัย

จํานวน 3,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม
. หนาเฉลีย 0.18 ม. จํานวน 4 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ
.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 338 ลําดับที 43) (กองช่าง) 
(36) ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายสุขาภิบาล 7 หมู่ที 6 ต.เขียงรากน้อย อ.บางปะอิน เชือม ทาง
หลวงหมายเลข 1

จํานวน 4,696,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เป็นผิวจราจรลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 - 9 ม. ยาว 1,640 ม
. หนา 0.05 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11 ลําดับที 30) (กองช่าง) 

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:15 หน้า : 95/112



(37) ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายวัดธรรมนาวา เชือม ถนนหมายเลข 9 ต.เชียงรากน้อย อ
.บางปะอิน

จํานวน 10,742,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เป็นผิวจราจรลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม
. หนา 0.05 ม. ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม
. หนา 0.05 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 28,400 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11 ลําดับที 31) (กองช่าง)
(38) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 1 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน เชือม 
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม
. ยาว 580 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 2,900 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 5 ลําดับ
ที 12) (กองช่าง)
(39) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้านสะพานดํา - บ้านโคกม่วง ต
.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี เชือม ต.เสนา อ.อุทัย

จํานวน 3,300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 6,000 ตร
.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 67 ลําดับที 110) (กองช่าง)
(40) ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 8,7 
ต.ไผ่ล้อม เชือม ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 860 ม. หนา 0.05 ม. หรือพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,440 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ
.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที 67 ลําดับที 109) (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 11,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 9,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 9,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมถวายความจงรัก
ภักดี เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมบทบาทลูกเสือชาวบ้านของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดําเนินกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ ต่อ
สังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 156 ลําดับที 3) (กองส่งเสริมฯ) 
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรสตรี

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพือเป็นประโยชน์
ให้กับสตรี เป็นการส่งเสริมให้สตรีได้แสดงความรู้ ความสามารถ ตลอด
จนผลงาน ทีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที
 1 หน้า 194 ลําดับที 1) (กองส่งเสริมฯ)
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(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีประสบปัญหาว่างงานและผู้ต้อง
การประกอบอาชีพหรือต้องการมีรายได้เสริม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 155 ลําดับที 2) (กองส่งเสริมฯ)
(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร อบรมสตรีอาสา
สมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือเป็นการ
ฝึกหัดให้ได้รับความรู้ ความชํานาญในการป้องกันตนเอง ฝึกทักษะ ทีจํา
เป็นยามฉุกเฉิน เช่น การอพยพโยกย้าย การปฐมพยาบาล การสือสารขอ
ความช่วยเหลือ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 165 ลําดับที 5 และ เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1 หน้า 195 ลําดับที 5) (กองส่งเสริมฯ)
(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพือพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการสร้างเครือข่าย
เด็กและเยาวชน เพือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ใน
จังหวัดฯ มีความเป็นผู้นําและรู้จักแก้ไขปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 157 ลําดับที 4) (กองส่งเสริมฯ)
(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนทัวไป องค์กรเอกชนและหน่วย
งานราชการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและสถาน
ศึกษา เครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาในจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/จัดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เนือง
ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก/ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน/ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายหรือข้อสังการของ
รัฐบาล/ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามภารกิจทีได้รับมอบหมายจาก
จังหวัด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 159 ลําดับที 7) (กองส่งเสริมฯ)
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการ To Be Number One ในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ การฝึกอบรม ประชุม การประกวดแข่ง
ขัน การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 160 ลําดับที 8) (กองส่งเสริมฯ)
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(8) ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการจัดการ
ของเสียเหลือศูนย์

จํานวน 4,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดการประชุม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ศึกษาดุงาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานด้านขยะรีไซเคิล
 ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตังธนาคารขยะรีไซเคิล ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบการบิหารจัดการขยะชุมชนตามโครงการ
จัดตังธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน โดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์ ค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน การจัดกิจกรรม
รณรงค์จัดทําเอกสารเผยแพร่ หือสิงบพิมพ์ต่างๆ ในการณรงค์ให้ความรู้
ด้านสิงแวดล้อม และด้านการคัดแยกขยะ รวมทังจัดกิจกรรมรณรงค์ การ
ทําเอกสารเผยแพร่หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการขยะ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารในการจัดตังธนาคารขยะรี
ไซเคิล และค่าใช้จ่ายอีนทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 225 ลําดับที 3) (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 2,000,000 บาท
(1) อุดหนุนสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา ตังไว้ 2,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม สนับสนุนและสร้างพืนทีต้นแบบ และกิจกรรม
ในการอนุรักษ์พัฒนาแม่นํา คูคลอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 152 ลําดับที 1) (กองช่าง)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 13,950,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,950,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,950,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ประจําปี 2561 จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณนายขนม
ต้ม มหรสพสมโภชน์ ค่าอาหารว่าง เครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีเกียว
เนือง เพือส่งเสริมการท่องเทียวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ให้เป็นทีสนใจทังชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้
คนไทยรักและหวงแหนศิลปะมวยไทย เชิดชูเกียรติและน้อมรําลึกถึงบรม
ครูมวยไทยนายขนมต้ม ซึงเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 199 ลําดับ
ที 1) (กองส่งเสริมฯ)
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมกีฬา มวลชน อบจ.อยุธยา ประจําปี 2561 จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล เทควันโด เปตอง
 กรีฑา วอลเลย์บอลและกีฬาพืนบ้านประเภทอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวเนือง เพือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการเล่นกีฬา มีใจรักกีฬา มีการแลกเปลียนประสบการณ์ ความคิดของ
กิจกรรมด้านกีฬาและพัฒนาทักษะพืนฐานของกีฬา นําไปสู่ความเป็น
เลิศ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 176 ลําดับที 10) (กองส่งเสริมฯ)
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(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาอนุบาล อบจ.อยุธยา จูเนียร์ 2561 จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับ
อนุบาล ประกอบด้วยกีฬาชนิดต่างๆ เช่น ฟุตบอลชาย ชู้ตบาสชาย – 
หญิง กรีฑาชาย – หญิง และกิจกรรมการประกวดกองเชียร์และขบวน
พาเหรดและแอโรบิค และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง สําหรับนักเรียน
อนุบาลและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง เพือส่งเสริมให้ยุวชน และเยาวชนเห็นคุณ
ค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬา เป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สังคม ปลูกฝังให้ยุวชนมีใจรักกีฬา ส่งเสริมให้ยุวชนและเยาวชนได้
พัฒนา มีทักษะและประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันมากขึน ให้
ยุวชนได้มีประสบการณ์แลกเปลียนความคิดสร้างสรรค์ในแนวทางของ
กิจกรรมด้านกีฬา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 174 ลําดับที 8) (กองส่งเสริมฯ)
(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการ "ฝึกกีฬาภาคฤดูร้อนกับ อบจ.อย." ประจําปี 2561 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทักษะกีฬา ในภาคฤดูร้อนให้
แก่ยุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือส่ง
เสริมการใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และเป็นการฝึกทักษะทางด้านกีฬา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 171 ลําดับที 4) (กองส่งเสริมฯ)
(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ฝึกอบรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจําปี 2561 จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีทักษะและความเป็น
เลิศด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลเพิมมากขึน รวมถึงการคัดเลือกและจัดส่ง
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 172 ลําดับที 5) (กองส่งเสริมฯ)
(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ส่วนราชการ และหน่วยงานอืนๆ เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง ค่าชุดนักกีฬา เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 175 ลําดับที 9) (กองส่งเสริมฯ)
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปันจักรยานออกกําลังกายเพือ
สุขภาพและลดการใช้รถยนต์ (CAR FREE DAY)

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือเสริมสร้างสุขภาพเยาวชน นัก
เรียน นักศึกษาและประชาชน ปันจักรยานแทนการใช้รถยนต์ในชีวิต
ประจําวัน ลดการใช้พลังงานเชือเพลิงและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ด้วยการปันจักรยาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 27 ลําดับที 1) (กองส่งเสริมฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 9,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,000,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 9,000,000 บาท
(1) อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ตัง
ไว้ 9,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 105 ลําดับที 1) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 9,000,000 บาท และงบประมาณของ
สมาคมฯ จํานวน 2,257,500 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 11,257,500 บาท) (กองส่งเสริมฯ)

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:15 หน้า : 99/112



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 105,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 33,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานรับเสด็จฯ งานพิธี
ต่างๆ เช่น ค่ามหรสพ การแสดง ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวาย
พระ วัสดุตกแต่งสถานที การจัดทําพวงมาลา พานพุ่ม และหรือภารกิจตาม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิน

จํานวน 25,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับการส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินต่างๆ เช่น พิธีทาง
ศาสนา งานพิธีพุทธาภิเษก งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีหรือเรือ
พืนบ้าน งานฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานฉลองขึน
ครองราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานวันชนะศึกสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ณ ค่ายโพธิสามต้น งานวันยุทธหัตถี และเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานวันมหาวีรสตรีสมเด็จพระสุริโยทัย งาน
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา งานบําเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช งานขึนปีใหม่ งานวันสงกรานต์ งานวันลอยกระทง งาน
สมโภชน์พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระมหากษัตริย์
สมัยกรุงศรีอยุธยา คนที 27 งานบําเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร งาน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมิ
นทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง
ชาติ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพวรางกูร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร  และวันแม่แห่งชาติ และภารกิจจังหวัดพระนครศรี
อยุธยามอบหมายตลอดจนงานส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน
บ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 200 ลําดับที 2) (สํานักปลัดฯ)
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวเนือง เพือสร้างเสริมสาระความรู้ประสบการณ์ชีวิต พัฒนาการทาง
อารมณ์ ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออกถึงความรู้และ
ความสามารถของตนเอง เด็กและผู้ปกครองทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้าง
สรรค์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 169 ลําดับที 2) (กองส่งเสริมฯ)
(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบ
ครัว ในการทําบุญ เลียงพระและประกอบพิธีสงฆ์ ร่วมสรงนําพระและรด
นําดําหัวผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการแสดงความกตัญ ูกตเวทิตา
ต่อผู้สูงอายุ เสริมสร้างทัศนคติและความตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ ใน
ฐานะปูชนียบุคคลทีเคยทําคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ส่ง
เสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความสามารถในเชิงกิจกรรมและการส่ง
เสริมกิจกรรมครอบครัวให้มีความอบอุ่น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 168 ลําดับที 1) (กองส่งเสริมฯ)
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(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานและส่งเสริมศาสนา จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานและส่งเสริมศาสนา ในการจัด
กิจกรรมการสืบสานและส่งเสริมศาสนา เช่น กิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรม
ทอดผ้าป่า และกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวกับศาสนา เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง เพือให้
ศาสนิกชนได้ปฏิบัติกิจกรรมในการสืบทอดศาสนาทีตนนับถือ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200 ลําดับ
ที 4) (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 65,700,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 65,700,000 บาท
ค่าถมดิน
(01) ถมดินปรับพืนที บริเวณฌาปนสถานวัดกลาง ต.บ้านโพธิ อ.เสนา จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมดินปรับพืนที สูงเฉลีย 1.50 - 2.00 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,898 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 204 ลําดับที 13) (กองการศึกษาฯ) 
(02) ถมดินปรับพืนที บริเวณอุโบสถวัดใบบัว หมู่ที 4 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมดินปรับพืนที สูงเฉลีย 1.80 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,050 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 204 ลําดับที 14) (กองการศึกษาฯ) 
(03) ถมดินปรับพืนที บริเวณฌาปนสถานวัดโบสถ์ หมู่ที 6 ต.บ้านกระทุ่ม อ
.เสนา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานดิน สูงเฉลีย 3.20 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 1,585 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 204 ลําดับที 15) (กองการศึกษาฯ)
(04) ถมดินปรับพืนที บริเวณอุโบสถวัดอู่สําเภา ต.มารวิชัย อ.เสนา จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานดิน สูงเฉลีย 0.50 - 1.50 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 5,810 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 11) (กองการศึกษาฯ)
(05) ถมดินปรับพืนที บริเวณฌาปนสถานวัดหนองลําเจียก ต.บ้านแถว อ
.เสนา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานดิน สูงเฉลีย 0.70 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 5,440  ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ
.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 203 ลําดับที 10) (กองการศึกษาฯ)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
(01) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานวัดมหาโลก ต.หัวรอ อ.พระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,200 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 217 ลําดับที 53 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับ
ที 2 หน้า 61 ลําดับที 53) (กองการศึกษาฯ)
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(02) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานวัดเจดีย์แดง ต.หัวรอ อ.พระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,600 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 63 ลําดับที 61) (กอง
การศึกษาฯ)
(03) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ 
บริเวณฌาปนสถานวัดทุ่งศรีโพธิ ต.บางประแดง อ.บางปะอิน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 1,539 ตร.ม.พร้อมก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ขนาด
กว้าง 15 ม. ยาว 20 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 209 ลําดับ
ที 29) (กองการศึกษาฯ)
(04) ก่อสร้างลานดิน บริเวณฌาปนสถานวัดสามเรือน หมู่ที 2 ต.สามเรือน อ
.บางปะอิน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานดิน สูงเฉลีย 3 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม
. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 210 ลําดับที 32) (กองการศึกษาฯ)
(05) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอุโบสถวัดสุทธิรุจิราราม หมู่ที 4 ต
.บ้านกรด อ.บางปะอิน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,077 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)
หน้า 210 ลําดับที 33) (กองการศึกษาฯ)
(06) ก่อสร้างลานดิน บริเวณอุโบสถวัดขนอนใต้ หมู่ที 11 ต.บ้านกรด อ
.บางปะอิน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานดิน สูงเฉลีย 6 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม
. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 211 ลําดับที 34) (กองการศึกษาฯ)
(07) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอุโบสถวัดใหม่กลางเกาะระกํา ต.บ้านสร้าง 
อ.บางปะอิน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,077 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 211 ลําดับที 35) (กองการศึกษาฯ)
(08) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปณสถานวัดพยาญาติ ต.เกาะเกิด อ
.บางปะอิน

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 206 ลําดับที 21) (กองการศึกษาฯ)
(09) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอุโบสถวัดยม ต.วัดยม อ.บางปะอิน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,450 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 208 ลําดับที 25) (กองการศึกษาฯ) 
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(10) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานวัดสามเรือน หมู่ที 4 ต.โพธิ
เอน อ.ท่าเรือ

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 2,550 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 204 ลําดับที 28) (กองการ
ศึกษาฯ) 
(11) ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ บริเวณอุโบสถวัดสันติการาม 
(สีคต) หมู่ที 6 ต.พระขาว อ.บางบาล

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 23 ม. ยาว 25 ม
. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 205 ลําดับที 16) (กองการศึกษาฯ) 
(12) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอุโบสถวัดฤาไชย ต.กุฎี อ.ผักไห่ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,150 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 214 ลําดับที 41) (กองการศึกษาฯ)
(13) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานวัดเสนานิมิตร หมู่ที 6 ต.บ้าน
หีบ อ.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,250 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 216 ลําดับ
ที 48) (กองการศึกษาฯ) 
(14) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานวัดนางชี หมู่ที 9 ต.บ้านหีบ อ
.อุทัย

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,250 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 216 ลําดับ
ที 49) (กองการศึกษาฯ) 
(15) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานวัดอ่างทอง หมู่ที 6 ต.ปากจัน 
อ.นครหลวง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 1,587 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 215 ลําดับที 46) (กองการศึกษาฯ) 
(16) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานวัดบันได หมู่ที 1 ต.บางระกํา 
อ.นครหลวง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,174 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 216 ลําดับที 47) (กองการศึกษาฯ) 
(17) ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดกลางคลองสระบัว ต
.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 1,700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังเหล็ก ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 30 ม. เพือ
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 45 ลําดับที 4) (กองการศึกษาฯ) 
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(18) ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดพนมยงค์ ต.ท่าวาสุกรี 
อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม
. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 45 ลําดับที 5) (กองการศึกษาฯ) 
(19) ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดสุวรรณ
ดาราราม ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 40 ม
. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 218 ลําดับที
 54 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 62 ลําดับที 54) (กองการ
ศึกษาฯ) 
(20) ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน บริเวณมัสยิดนูรุ้ลฮูดา ต.บ้านพลับ อ
.บางปะอิน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 30 ม
. พืนทีไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 207 ลําดับที 23) (กองการ
ศึกษาฯ) 
(21) ก่อสร้างลานดิน บริเวณอุโบสถวัดคงษาสุทธาราม ต.ลาดนําเค็ม อ.ผัก
ไห่

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานดิน สูงเฉลีย 1.50 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 4,000 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 214 ลําดับที 42) (กองการศึกษาฯ) 
(22) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอุโบสถวัดใหม่หญ้าไทร ต.ลาดบัวหลวง อ
.ลาดบัวหลวง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า 3,000 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพืมเติมฉบับที 1 หน้า 47 ลําดับที 11) (กองการศึกษาฯ)
(23) ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดบ้านพาด ต.สนามชัย 
อ.บางไทร

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 30 ม
. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 46 ลําดับที 9) (กองการศึกษาฯ) 
(24) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณมัสยิดเนียะอม่าตุ้ลมู่ฮายีรีน ต.คลองพระยา
บันลือ อ.ลาดบัวหลวง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า 3,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 48 ลําดับที 13) (กองการศึกษาฯ) 
(25) ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดพืนทีไม่น้อย
กว่า 3,200 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 44 ลําดับที 3) (กองการศึกษาฯ) 
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(26) ก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดทองจันทริกา
ราม ต.พะยอม อ.วังน้อย

จํานวน 4,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคา ขนาดกว้าง 23 ม. ยาว 40 ม. หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 44 ลําดับ
ที 1) (กองการศึกษาฯ) 
(27) ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน บริเวณฌาปนสถานวัดเชิงท่า ต.เกาะเกิด 
อ.บางปะอิน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 20 ม
. พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 207 ลําดับ
ที 22 และ แก้ไข/เปลียนแปลงฉบับที 2 หน้า 60 ลําดับที 22) (กองการ
ศึกษาฯ) 
(28) ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานวัดราช
ประดิษฐาน ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม
. เพือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ
จ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติมฉบับที 2 หน้า 17 ลําดับที 1) (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(01) ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. เป็นลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณอุโบสถวัด
ชุมพลนิกายาราม ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลาน ค.ส.ล. เป็นลานแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม. เพือใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 209 ลําดับ
ที 30) (กองการศึกษาฯ)
(02) ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. เป็นลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฌาปนสถาน
วัดบ้านพาสน์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลาน ค.ส.ล. เป็นลานแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 5,260 ตร.ม. เพือใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 210 ลําดับที 31) (กองการ
ศึกษาฯ) 
(03) ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. เป็นลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณฌาปนสถาน
วัดเจ้าเจ็ดใน ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลาน ค.ส.ล. เป็นลานแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พืนทีไม่น้อยกว่า 3,290 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 202 ลําดับที 8) (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 700,000 บาท

(1) อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ตังไว้ 200,000 บาท เพือสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้
คงอยู่ตลอดไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 305 ลําดับที 6) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 200,000 บาท และงบประมาณของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 10,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 210,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)   
(2) อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ
เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายนํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ตังไว้ 500,000 บาท เพือสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยริมสายนํา ให้
คงอยู่ตลอดไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 306 ลําดับที 7) (งบประมาณของ อบจ.อย
. จํานวน 500,000 บาท และงบประมาณของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 25,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 525,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 6,000,000 บาท
(1) อุดหนุนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัง
ไว้ 6,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาอิสลามของนักเรียน นัก
ศึกษา เยาวชน ประชาชนทีนับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา เพือส่งเสริม พัฒนานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 308 ลําดับที 12) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 6,000,000 บาท และงบประมาณของคณะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน 1,000,000 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 7,000,000 บาท) (กองการศึกษาฯ) 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 31,934,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,484,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,484,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 22,984,000 บาท

(1) ค่าจัดทําสือปฏิทินส่งเสริมการท่องเทียว ตังไว้ 1,960,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดทําสือปฏิทินส่งเสริมการท่องเทียวแบบตังโต๊ะ ชุดปฏิทินส่ง
เสริมการท่องเทียว กระดาษภาพปฏิทินเนือในกระดาษอาร์ต 230 แก
รม พิมพ์ออฟเซ็ท 5 สี จํานวนความหนาไม่น้อยกว่า    
32 หน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 14 x 21 ซม. ขาตังพิมพ์ 1 สี เข้าเล่มกระดูก
งู ซองกระดาษใส่ปฏิทิน พิมพ์ 1 สี ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้า 183 ลําดับ
ที 1) (สํานักปลัดฯ)
(2) ค่าจัดทําหนังสือท่องเทียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาษาญีปุ่น) ตัง
ไว้ 1,650,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําหนังสือท่องเทียวจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา (ภาษาญีปุ่น) ภายในหนังสือประกอบด้วยสถานที   
ท่องเทียว ประวัติความเป็นมาและอืนๆ ตามความจําเป็น ขนาดรูปเล่มไม่
น้อยกว่า 12 x 21 ซม. ความหนาทังเล่มรวมปก จํานวนไม่น้อยกว่า 36
 หน้า พิมพ์สีสีเนือในใช้กระดาษอาร์ต 120 แกรม ปกหน้า - หลัง ใช้
กระดาษอาร์ต 230 แกรม ปกอาบมัน เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา ตามราย
ละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:15 หน้า : 106/112



. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 12 ลําดับที 3) (สํานักปลัดฯ)
(3) ค่าจัดทําหนังสือท่องเทียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาษา
อังกฤษ) ตังไว้ 1,980,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําหนังสือประกอบ
ด้วย เนือหาในลักษณะทีเกียวกับการท่องเทียวของจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ มีภาพประกอบออกแบบรูปเล่ม เนือใน
ทังเล่มออกแบบปกหน้า - หลัง พิมพ์สีสี พร้อมพิสูจน์อักษร ขนาดรูปเล่ม
ไม่น้อยกว่า 12 x 21 ซม. ความหนาทังเล่มรวมปก จํานวน 36 หน้า เนือ
ในปกหน้า - หลัง พิมพ์สีสีเนือในใช้กระดาษอาร์ต 120 แกรม ปก
หน้า - หลัง ใช้กระดาษอาร์ต 230 แกรม ปกอาบมัน เข้าเล่มเย็บมุง
หลังคา ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี หน้า 183 ลําดับที 3) (สํานักปลัดฯ)
(4) ค่าจัดทําแผ่นพับแผนทีเกาะเมืองกรุงเก่า 3 ภาษา ตังไว้ 1,960,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นพับแผนทีเกาะเมืองกรุงเก่า 3 ภาษา ส่ง
เสริมการท่องเทียว (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญีปุ่น) เนือหาใน
ลักษณะของการเขียนทีเกียวกับการท่องเทียวภายในบริเวณเกาะเมืองกรุง
เก่าจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญีปุ่น มีภาพ
ประกอบ พร้อมคําบรรยายรวบรวม ค้นหาข้อมูลทําสือออกแบบแผ่นพับให้
สวยงาม พร้อมพิสูจน์ตัวอักษร ใช้กระดาษอาร์ต 105 แกรม พิมพ์สีสี
ขนาดไม่น้อยกว่า 41 x 28 ซม. ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี หน้า 184 ลําดับที 4) (สํานักปลัดฯ)
(5) ค่าจัดทําหนังสือมรดกโลกภาพสะท้อนอดีต (ภาษาไทย, ภาษา
อังกฤษ) ตังไว้ 2,000,000 บาทเพือส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา เนือหาสาระตามความเหมาะสม ประกอบด้วยวัฒนธรรม
ลุ่มแม่นําเจ้าพระยา การสถาปนากรุงศรีอยุธยา ฯลฯ พิมพ์เนือในสีสี ด้วย
กระดาษอาร์ต 120 แกรม ความหนาทังเล่มไม่น้อยกว่า 76 หน้า ขนาดรูป
เล่ม A4 ปกอาบพีวีซี ใช้กระดาษอาร์ต 260 แกรม เข้าเล่มปกแข็ง หุ้ม
ตาย เย็บกี ไสกาว ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี หน้า 184 ลําดับที 5) (สํานักปลัดฯ)
(6) จัดทําสือสมุดบันทึกส่งเสริมการท่องเทียว ตังไว้ 1,995,000 บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือสมุดบันทึกส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัด   
พระนครศรีอยุธยามีรูปภาพประกอบ ออกแบบรูปเล่มเนือในพิมพ์สีสี    
ใช้กระดาษอาร์ต 120 แกรม ทังเล่ม จํานวนไม่น้อยกว่า 32 หน้า    
เนือในพิมพ์ 1 สี ใช้กระดาษปอนด์ 70 แกรม จํานวนไม่น้อยกว่า    
200 หน้า ปกหน้า - หลัง พิมพ์ 4 สี ปกแข็งหุ้มตายปกอาบมัน PVC 
พร้อมพิสูจน์อักษรขนาดรูปเล่มไม่น้อยกว่า 14 x 21 ซม. ความหนา ทัง
เล่มไม่น้อยกว่า 236 หน้า เข้าเล่มเย็บกี ตามรายละเอียดของ    
อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี หน้า 185 ลําดับที 6
) (สํานักปลัดฯ)
(7) ค่าจัดทําหนังสือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่งเสริมการท่องเทียว (สําหรับ
ประชาชน) ตังไว้ 1,989,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําหนังสือการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษส่งเสริมการท่องเทียว 
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(สําหรับประชาชน) ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับเนือหา เนือในใช้กระดาษ
ปอนด์ 60 แกรม พิมพ์หนึงสี ปกหน้า - หลัง พิมพ์สีสี ปกใช้กระดาษ
อาร์ต 260 แกรม อาบมัน เข้าเล่มไสกาว ตามรายละเอียดของ อบจ.อย
. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี หน้า 185 ลําดับที 7) (สํานัก
ปลัดฯ)
(8) ค่าจัดทําโปสการ์ด ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา ตังไว้ 1,950,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํา
โปสการ์ด ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา การจัดพิมพ์รวบรวมข้อมูล ออกแบบและพิสูจน์อักษร ขนาดรูป
เล่มไม่น้อยกว่า 12 x 17 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 16 แผ่น พิมพ์สี
สี กระดาษอาร์ต 210 แกรม ปกกระดาษอาร์ต 260 แกรม เข้าเล่มไส
กาว โปสการ์ด (Postcard) มีรอยปะสามารถดึงให้ขาดออกจากเล่ม
ได้ ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4
 ปี หน้า 188 ลําดับที 13) (สํานักปลัดฯ)
(9) ค่าผลิตรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ และละครวิทยุ
อิงประวัติชุด ตังไว้ 5,500,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าผลิตรายการโทรทัศน์
ประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์และละครวิทยุอิงประวัติ "แผ่นดินปราสาท
ทอง" ความยาวของละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ จํานวน 160 ตอน นํา
เสนอเรืองราวพระราชประวัติศาสตร์ประกอบกับโบราณสถานทีเกียวข้อง
ในรัชสมัยหรือยุคดังกล่าวให้สอดคล้องกับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ที
กําลังออกอากาศในตอนนันๆ ตลอดจนประวัติความเป็นมาของโบราณ
สถานและสถานทีสําคัญๆ ในบริเวณใกล้เคียงและใส่ Subtitle ภาษา
อังกฤษตลอดทังรายการ ความยาวของรายการโทรทัศน์ จํานวน 32
 ครัง (เทป) ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 182 ลําดับที 3 และ เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 59 ลําดับที 3) (สํานัก
ปลัดฯ)
(10) ค่าจัดทํา DVD สารคดีประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัง
ไว้ 2,000,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํา DVD สารคดีประชาสัมพันธ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5,000 ชุด มีรายละเอียดค่าจัดทําบน
สารคดี ค่าแปลสารคดีเป็นภาษอังกฤษ และใส่ Subtitle ค่าถ่ายทํา
สารคดี ค่าบันทึกเสียง ค่าจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ค่าพิธีกร ค่า
ตัดต่อภาพและเสียงประกอบตลอดจนเป็น DVD ค่าดนตรีประกอบ
สารคดี ค่าออกแบบปก กล่องบรรจุแผ่น DVD พร้อมสกรีน 4 สี ออ
ฟเซ็ท จํานวน 2 แผ่น/1 ชุด กล่องบรรจุ DVD อย่างดีขนาดไม่น้อย
กว่า 27 x 18 ซม. ปกกระดาษอาร์ทมัน 130 แกรม พิมพ์สีสีออ
ฟเซ็ท ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 181 ลําดับที 2) (สํานักปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานแถลงข่าว กิจกรรมต่างๆ เพือส่งเสริมการ
ท่องเทียว

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานแถลงข่าว กิจกรรมต่างๆ เพือส่งเสริมการท่องเทียว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือเป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเทียว
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานต่างๆ ให้มีกิจกรรมทีเกียวกับการ
ส่งเสริมการท่องเทียวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 187 ลําดับที 12) (สํานัก
ปลัดฯ)

วันทีพิมพ์ : 18/9/2560  13:57:16 หน้า : 108/112



(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการออกหน่วยเคลือนที เพือประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกหน่วยเคลือนทีเพือประชาสัมพันธ์สือส่งเสริมการท่อง
เทียวในงานยอยศยิงฟ้าอยุธยามรดกโลก งานตรุษจีน ฯลฯ เช่น จัดหน่วย
ออกบูท ประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เพือส่งเสริมการท่อง
เทียวและเพิมรายได้ให้กับชุมชน ร้านแสดงสือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเทียว ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 186 ลําดับที 8) (สํานักปลัดฯ)
(3) ค่าใช้จ่ายในอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเทียวแบบ
บูรณาการอย่างยังยืน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครช่วยเหลือนัก
ท่องเทียวแบบบูรณาการอย่างยังยืน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ
แนะนําสถานทีท่องเทียว มีการสือสารทีดี มีความรู้ความสามารถในการ
ช่วยเหลือและให้บริการนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติ ปลุก
จิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านทีดี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 187 ลําดับที 10) (สํานักปลัดฯ)

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(01) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอุโบสถวัดประสาท ต.หอรัตนไชย อ.พระ
นครศรีอยุธยา

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พืนทีไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. หนา 0.10 ม. พร้อมปูกระเบือง รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 30 ลําดับที 1) (สํานักปลัดฯ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 5,950,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,950,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,000,000 บาท
(1) อุดหนุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังไว้ 2,000,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานยอยศยิงฟ้าอยุธยามรดก
โลก ประจําปี 2560 เพือสนับสนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนิน
งานทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของ อบจ. ตามความในมาตรา 17(14) แห่ง พร
บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเทียวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 33 ลําดับที 1) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 2,000,000 บาท และ งบประมาณของจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา จํานวน 16,425,000 บาท รวมงบประมาณทัง
โครงการ จํานวน 18,425,000 บาท) (สํานักปลัดฯ)
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 3,950,000 บาท
(1) อุดหนุนมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตังไว้ 450,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
มหกรรมการบินร่มบินเฉลิมพระเกียรติ เป็นการส่งเสริมความ
สามารถ และศักยภาพขององค์กรเอกชน ทัง อบจ. ได้รับประโยชน์ในด้าน
การส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึงเป็นงานใน
อํานาจหน้าทีตามความในมาตรา 17 (14) แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
ฉบับที 2 หน้า 33 ลําดับที 2) (สํานักปลัดฯ)
(2) อุดหนุนหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังไว้ 3,500,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหา
มงคล เป็นการส่งเสริมความสามารถ และศักยภาพขององค์กร
เอกชน ทัง อบจ. ได้รับประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการท่องเทียวของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึงเป็นงานในอํานาจหน้าทีตามความใน
มาตรา 17 (14) แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2 หน้า 33
 ลําดับที 3) (สํานักปลัดฯ)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ข้า
ราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเรืองการดําเนินชีวิตและทําการ
เกษตรแบบพึงพาตนเอง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รวมถึงการจัดกิจกรรมการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพืนทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 2) (กองส่ง
เสริมฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 420,000 บาท

(1) อุดหนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังไว้ 120,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลในโครงการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ปี 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 301 ลําดับที 1) (งบประมาณ
ของ อบจ.อย. จํานวน 120,000 บาท และงบประมาณของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 12,000 บาท รวมงบประมาณ
ทังโครงการ จํานวน 132,000 บาท) (กองส่งเสริมฯ)
(2) อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตังไว้ 300,000
 บาท ตามโครงการการธาตุอาหาร ทีเหมาะสมในการปลูกข้าวและพืชหลัง
นาในพืนทีการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 302 ลําดับที 2) (งบ
ประมาณของ อบจ.อย. จํานวน 300,000 บาท และงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 30,000
 บาท รวมงบประมาณทังโครงการ จํานวน 330,000 บาท) (กองส่ง
เสริมฯ)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 1,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ขุดลอกคลองระบายนําในเขตทางถนนถ่ายโอนสายแยกทางหลวงหมาย
เลข 3111 - บ้านบางไทร หมู่ที 3, 6 ต.ไม้ตรา เชือม หมู่ที 8 ต.บางไทร อ
.บางไทร

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกดินตะกอนและกําจัดวัชพืช ขนาดปากกคลองกว้าง
เฉลีย 6 - 12 ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. ยาว 2,000 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลน ของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 50 ลําดับที 2) (กองช่าง) 
(2) ขุดลอกคลองระบายนําในเขตทางถนนถ่ายโอนสายบ้านใหม่เจริญผล - 
บ้านบางไทร หมู่ที 3,4,5 ต.ไม้ตรา, ต.บางไทร อ.บางไทร

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกดินตะกอนและกําจัดวัชพืช ขนาดปากกคลองกว้าง
เฉลีย 6 - 12 ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. ยาว 2,000 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลน ของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 50 ลําดับที 1) (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 42,809,241 บาท
งบกลาง รวม 42,809,241 บาท
งบกลาง รวม 42,809,241 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 3,112,476 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 3,085,476 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้แก่พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ 3,020,880
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 64,596 บาท (กองการเจ้าหน้าที)
(2) เงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน ผู้ดูแลเด็ก) ตังไว้ 27,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ดูแล
เด็ก) ปฎิบัติหน้าทีทีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)  

สํารองจ่าย จํานวน 22,242,507 บาท
เพือจ่ายในกรณีจําเป็น เช่น กรณีฉุกเฉินอันเกียวกับสาธารณภัย หรือเหตุ
จําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างปีงบประมาณ หรือไม่
สามารถจัดทํารายละเอียดโครงการเพือขอรับงบประมาณไว้ล่วงหน้า
ได้ หรือจ่ายในกรณีจําเป็นต้องจัดทําเพือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง เช่น การพัฒนาบูรณะซ่อมแซมสิง
สาธารณประโยชน์ ได้แก่ การซ่อมสะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ นอกจากนี
จะจ่ายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทีจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่มีงบ
ประมาณตังจ่ายไว้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองแผนฯ) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,189,258 บาท
(1) เงินค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตัง
ไว้ 989,258 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของ อบจ.อย. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 299 ลําดับที 1) (กอง
กิจการสภาฯ)
(2) ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
สอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 เพือจ่ายให้แก่ผู้ป่วยยาก
ไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึงมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ ตามหลัก
เกณฑ์การสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
มนุษย์และตามระเบียบ ข้อ 6 ค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง เพือเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของ
รัฐ ตามทีจ่ายจริงไม่เกินครังละ 2,000 บาทต่อคนและไม่เกินสามครังต่อ
คนต่อปีงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมฯ)   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 11,550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที 4) พ.ศ. 2542  ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
ท้องถิน ฉบับที 8 พ.ศ. 2538 ฉบับที 9 พ.ศ. 2547 ฉบับ
ที 11 ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
ท้องถิน ฉบับที 8 พ.ศ.2538 ฉบับที 9 พ.ศ. 2547  ฉบับที 11 พ.ศ
. 2548 ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ฉบับที 14 พ.ศ. 2554 และฉบับที 16 พ
.ศ 2558 จํานวน 1,000,000 บาท และเงินช่วยพิเศษตามระเบียบ มท.ว่า
ด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2546 หมวด 4 ข้อ 30 จํานวนเงิน 300,000 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา บําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลูกจ้างประจํา (ถ่าย
โอนในส่วนทีท้องถินรับภาระ) บําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจําทีเสียชีวิต
ในขณะรับบําเหน็จรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 แก้ไขเพิมเติม   
ฉบับที 2 พ.ศ. 2544 ฉบับที 3 พ.ศ. 2552 และฉบับที 4 พ.ศ. 2555    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบและเงินชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการ (กบข.) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึงจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
โรงเรียนในสังกัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษาฯ)
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