
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู
อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,054,980 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,935,120 บาท

งบบุคลากร รวม 7,496,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต. รองนายก อบต.ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก อบต. รองนายก อบต
.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. รองนายก อบต.ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาของนายก อบต. รอง
นายก อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น/ค่าตําแหน่งประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภา อบต.ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,839,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,334,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลและปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีสังกัดสํานักงานปลัด อบต. ตามกรอบอัตรากําลังสาม
ปีฯ จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัด)
2. นักบริหารงานท้องถิ่น(รองปลัด)
3. นักบริหารงานทั่วไป
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. นักจัดการงานทั่วไป
7. นักพัฒนาชุมชน
8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัด)
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัด)/นักบริหาร
งานท้องถิ่น(รองปลัด)/นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,180,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
6. พนักงานขับรถ
7. คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป   จํานวน 7 อัตรา  ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
6. พนักงานขับรถ
7. คนงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,396,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 454,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการที่ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  เงินค่าประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างที่ได้จากผลคณะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 264,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน/ข้าราชารส่วนตําบลสังกัดสํานัก
งานปลัด อบต.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลสังกัดสํานักงานปลัด อบต.และผู้บริหาร

ค่าใช้สอย รวม 1,095,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อบต. ดังนี้
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และงานวันสําคัญ
ของชาติ สําหรับเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา เทียนแพ พวงมาลัย ค่าช่อ
ดอกไม้ สําหรับงานพิธีวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  พวงมาลา วันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย พวงมาลาสําหรับวัน
สําคัญต่างๆ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกอบต.กรณีครบวาระและ
แทนตําแหน่งที่ว่างลง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น/เลือกตั้งกรณีที่นายก อบต./สมาชิก อบต.ครบวาระหรือตําแหน่งว่างลง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด อบต.ค้างพลู

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแรก หน้า 88
 ข้อ 193

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานักงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 223

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.ค้างพลู จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการพัฒนาบุคลากร อบต.ค้างพลู
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 99 ข้อ 225

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําท้องที่ และผู้นํากลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเชิงบูรณาการร่วมกัน

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําท้องที่ และผู้นํากลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ
 ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ค้างพลู เชิงบูรณาการร่วม
กัน เช่น การศึกษาดูงาน/การจัดเวทีประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาย
ในเขตพื้นที่ตําบลค้างพลูและนอกเขตพื้นที่ตําบลค้างพลู
  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าที่ 25 ลําดับ
ที่ 2

โครงการวันสถาปนาอบต.วันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการวันสถาปนา อบต.วันท้องถิ่นไทย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ข้อ 216

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร เครื่องสูบนํ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ หอกระจายข่าว เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปาก
กาฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ จํานวน 90,000 บาท
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว งบประมาณตั้ง
ไว้ จํานวน 50,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-
2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 หน้า 24 ลําดับที่ 1

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลหลาด ปลั๊กไฟ ลําโพง ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
จาน นํ้ายาทําความสะอาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ กระจก ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ ของรถยนต์/รถจักรยานยนต์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท
1. เพื่อจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน สําหรับรถ
ยนต์/จักรยานยนต์/เครื่องตัดหญ้า/ เครื่องพ่อหมอกควัน / เครื่องสูบ
นํ้า ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ จํานวน150,000 บาท 
2. เพื่จัดซื้อนํ้ามันเครื่อง นํ้ามันออโต้ลูป นํ้ามันไฮดรอลิค ฯลฯ งบ
ประมาณตั้งไว้ จํานวน 30,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ดฟิล์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 297,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ทําการ อบต.ค้างพลู และค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับกิจการของ อบต.ค้างพลู
งบลงทุน รวม 42,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สําหรับภารกิจ อบต.ค้างพลู จํานวน 1
 เครื่อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บัญชีครุภัณฑ์(ผ
.08) หน้า 35

จัดซื้อเลื่อยโซ่ สําหรับใช้ในภารกิจของ อบต.ค้างพลู จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ สําหรับภารกิจ อบต.ค้างพลู จํานวน 1 เครื่อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บัญชีครุภัณฑ์(ผ
.08) หน้า 35
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  22  หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 %
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , legal และ Custom 
   ( จัดหาจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561)
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 34 ลําดับที่ 5
 บัญชีครุภัณฑ์(ผ.08)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 53,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลค้างพลู

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.ค้างพลู
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบ้บเพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 11 ข้อ 1

โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบ้บเพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ 24

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ค้างพลู จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการ ของ อบต.ค้างพลู
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบ้บเพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 7 ข้อ 22
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,221,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,675,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,675,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,314,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. นักบริงานการคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4. เจ้าพนักงานพัสดุ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 278,172 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,668 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งบดําเนินงาน รวม 529,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่าย - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
            - เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่าย เป็นค่าเช่าบ้าน ตามสิทธิ์ของพนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าบํารุงการศึกษา ของพนักงาน
ส่วนตําบล 

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่าย ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าขนส่ง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสาร ทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าทําประกันภัยรถยนต์ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา เครื่องรับ
สัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่าย - รับรองในการตอนรับบุุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุุุุคคล
            - ค่าเลี่ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่าย - เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโคร-งการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง
เหมาบริการ พนักงานช่วยสํารวจ  ค่าจัดเตรียมเอกสารวัสดุ  ค่าใช้สอย ใน
วงเงินงบประมาณจ่ายถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู ๔ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔ หน้าที่ ๙๙  ลําดับที่ ๒๒๒
           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่าย - ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามรถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
            ๑. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
            ๒. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 67,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
- ที่เป็นวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเล็ก กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงว่างเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปากกา ดินสอ หมึก กระดาษ ยางลบ เทปกาว
นํ้ายาลบคําผิด ซองเอกสาร ฯลฯ  
- จําแนกตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
- ที่เป็นวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
- ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ ฟิวส์ 
 รีซีสเตอร์ ขาฟลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
- จําแนกตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
- ที่เป็นวัสดุคงทน เช่น มีด จาน ถาด ถัง แก้วนํ้า กระติกนํ้าร้อน ฯลฯ
- ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ฯลฯ  
- จําแนกตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อะไหล่
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่าย ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณ๊ย์ ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่าย ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาดาว
เทียม ค่าพื้นที่บริการเว็บไซค์ เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ

งบลงทุน รวม 16,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดํา จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปรกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer. Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที่(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม้น้อยก่วา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามรถทําสําเนาได้สูงสุดไม้น้อยกว่า ๙๙ สําเนา
- สามารถย่อยขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
ก่วา ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Legal และCustom
ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
            ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.ค้างพลู แบบ ผ
.๐๘ ลําดับที่ ๔  จากเว็บไซต์ http://e-plan.dla.go.th
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปรกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer, Copier,scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
หรือ ๑,๒๐๐x๔,๘๐๐dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขวาดําไม่น้อยกว่า ๓๔ หน้า ต่อ
นาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที(ipn) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที่(ppm)
หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipn) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา-สี)ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสี่และขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
           ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
            ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบต.ค้างพลู แบบ ผ
.๐๘ ลําดับที่ ๘  จากเว็บไซต์ http://e-plan.dla.go.th

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน สมาชิก อปพร. ประจําปี
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ลําดับ
ที่ 206

โครงการฝึกอบรมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการฝึกอบรมหน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 76 ลําดับ
ที่ 207

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ลําดับ
ที่ 207

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน, กรวยจราจร ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,913,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,052,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,052,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 787,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 516,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน/ข้า
ราชการ/และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม กรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์ที่ ก.อบต
.กําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลสังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลสังกัดกองการศึกษาฯ

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 20 ลําดับ 37
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 64 ลําดับ 105

โครงการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลค้างพลู จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลค้างพลู
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 34 ลําดับ 1

โครงการประชุมประจําปีของสภาเด็กและเยาวชนตําบลค้างพลู จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประจําปีของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลค้างพลู
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 35 ลําดับ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร เครื่องสูบนํ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ หอกระจายข่าว เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ ของกองการศึกษาฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานบ้านงาน
ครัว เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาทําความสะอาด ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษาฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อะไหล่
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู
    รายละเอียด ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู แห่ง
ที่ 2
         ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 48 ตร.เมตร
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่น
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 15 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,945,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,945,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,935,000 บาท
เพื่ออุดหนุนส่วนราชการในการดําเนินงานที่อยู่ในอํานาจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล แต่องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการ
ได้ ดังนี้
1. อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. ในเขตตําบลค้างพลู จํานวน 3 แห่ง ตาม
โครงการอาหารกลางวัน ระดับอนุบาลถึง ป.6 จํานวน 480 คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,920,000 บาท
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 63 ลําดับ
ที่ 103
2. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
     เพื่ออุดหนุนส่วนราชการในการดําเนินงานที่อยู่ในอํานาจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังนี้ อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. ในเขตตําบลค้าง
พลู จํานวน 3 แห่งๆ ละ 5,000 บาท ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา และเพื่อรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็น
เงิน 15,000 บาท
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 26/2 ลําดับที่ 1-
2

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอโนนไทย 
ประจําปี ๒๕๖๒

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี อําเภอโนนไทย ประจําปี 2562
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 26/2 ลําดับที่ 3

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,779,504 บาท
งบบุคลากร รวม 712,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 712,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 478,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้
ดูแลเด็ก

วันที่พิมพ์ : 11/10/2561  11:02:05 หน้า : 13/25



งบดําเนินงาน รวม 2,044,124 บาท
ค่าใช้สอย รวม 806,890 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเด็กดีมีเงินออม จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเด็กดีมีเงินออม
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ลําดับ
ที่ 108

โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพประจําปีเด็กเล็กและนักเรียน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพประจําปีเด็กเล็กและนักเรียน
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 64 ลําดับ
ที่ 106

โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับ
ที่ 112

โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.อบต.ค้างพลู จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 13 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 13 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 22,790 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 15 ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 594,000 บาท
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 90 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 441,000
 บาท
2. เพื่อเป็นค่าจัดการการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 90 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 153,000 บาท  ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301 ลว. 14 มิ.ย. 2560 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษา อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 70 ลําดับ
ที่ 124
3. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหัวใจดวงน้อย หนูร้อยให้แม่
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 65 ลําดับ
ที่ 111
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โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 15,900 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 15 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 10,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนหนังสือเรียนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 14 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 10,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนหนังสือเรียนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 14 ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 1,192,234 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลหลาด ปลั๊ก
ไฟ ไมโครโฟน ลําโพง วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ในความรับผิดชอบของกองการ
ศึกษาฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,092,234 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ป.6
 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
   1. โรงเรียนในเขตตําบลค้างพลู จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 919,776 บาท
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ค้าง
พลู จํานวน 3 แห่ง จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 172,458 บาท (ทั้งนี้จะเบิก
จ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 64 ลําดับ
ที่ 104

วัสดุการศึกษา จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ค้างพลู

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ค้างพลู

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่านํ้าประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ค้างพลู
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งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000
 บาท (จัดหาจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 หรือถ้าไม่มีในบัญชีใช้ตามราคาท้องตลาด)
    ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 33  ลําดับ
ที่ 1 บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  22  หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 %
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , legal และ Custom 
   ( จัดหาจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561)
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 33 ลําดับที่ 2
 บัญชีครุภัณฑ์(ผ.08)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการความร่วมมือในการกําจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการความร่วมมือในการกําจัดขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลําดับ
ที่ 146
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โครงการป้องกันกําจัดลูกนํ้ายุงลาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการป้องกันกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลําดับ
ที่ 142

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ตามแนวทางโครงการพระราชริด้านสาธารณสุข
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 16 ลําดับ
ที่ 1

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลําดับ
ที่ 144

โครงการสานสายใยรักครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ลําดับ
ที่ 135

โครงการสํารวจจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการสํารวจจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 16 ลําดับ
ที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้วัสดุนํ้ายา/วัคซีน ฯลฯ ในการป้องกัน-กําจัด-คุม
กําเนิด โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลี้ยง ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ลําดับ
ที่ 183

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ลําดับ
ที่ 181

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ลําดับ
ที่ 182
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,815,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,291,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,291,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 945,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี สังกัดกองช่าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
   1. นักบริหารงานช่าง
   2. นายช่างโยธา
   3. เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
   1. ตําแหน่งผู้ข่วยนายช่างโยธา
   2. ตําแหน่งคนงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 524,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองช่าง อบต.ค้างพลู

ค่าใช้สอย รวม 224,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง อบต.ค้างพลู 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  อาคาร เครื่องสูบ
นํ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ หอกระจายข่าว เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด ตะปู อิฐ ปูน ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ สําหรับยาน
พาหนะ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบนํ้า ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการของ อบต.ค้างพลู หรือร่วมกับ อปท.อื่นๆ หรือหน่วยงานอื่น โดยจัด
ซื้อ ดังนี้
   1. นํ้ามันเชื้อเพลิง เป็นจํานวนเงิน 80,000 บาท
   2. นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ดฟิล์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
อํานวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อะไหล่
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของกองช่าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโนนไทยเพื่อดําเนินโครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโนนไทย
เพื่อดําเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6
     รายละเอียดงาน : อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโนนไทยเพื่อ
ดําเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6
      ปริมาณงาน โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณประโยชน์  ตามแบบ
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 10 จุด ภายในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตําบล
ค้างพลู
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 26/1 ลําดับที่ 2

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโนนไทยเพื่อดําเนินโครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโนนไทย
เพื่อดําเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2 
     รายละเอียดงาน : อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโนนไทยเพื่อ
ดําเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2
      ปริมาณงาน โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณประโยชน์  ตามแบบ
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 20 จุด ภายในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตําบล
ค้างพลู
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 26/1 ลําดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ลําดับ
ที่ 197

โครงการฝึกอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพ
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 79 ลําดับ
ที่ 160

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ 
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 53 ลําดับ
ที่ 71

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,036,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,036,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,036,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามแยกหน้าวัด หมู่ที่ 5 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
สามแยกหน้าวัด บ้านหนองเขวา หมู่ 5
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงถนน คสล. สายซอยสามแยกหน้าวัด บ้านหนองเข
วา หมู่ 5 ให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
          ปริมาณงาน  ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
                ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 50.40 ลบ.ม. (ตามประมาณ
ราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3  หน้า 9 ลําดับที่ 17
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้างพลูใต้-บ้านกะพี้ 
นม.ถ.0067 ช่วงบ้านหนองบัว-บ้านกะพี้ หมู่ที่ 8

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้าง
พลูใต้-บ้านกะพี้ นม.ถ.0067 ช่วงบ้านหนองบัว-บ้านกะพี้ หมู่ 8 
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงถนน คสล. สายค้างพลูใต้-บ้านกะพี้ นม.ถ.0067 ช่วงบ้าน
หนองบัว-บ้านกะพี้ ให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
          ปริมาณงาน ถนนขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 62.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.15
 ลบ.เมตร (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 11 ลําดับที่ 27

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรด-บ้านนายสุชาติ 
หมู่ที่ 2

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายเรด-บ้านนายสุขาติ หมู่ 2
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรด-บ้านนาย
สุชาติ หมู่ 2 ให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
          ปริมาณงาน  ถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 98.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร
                ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.71 ลบ.ม. (ตามประมาณ
ราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชามิตร ซอย 5 และคุ้ม
สายฝน ซอย 1/1 หมู่ที่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประชามิตร ซอย 5 และคุ้มสายฝน ซอย 1/1 หมู่ 7 
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงถนน คสล. สายประชามิตร ซอย 5 และคุ้มสาย
ฝน ซอย 1/1 หมู่ 7 ให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
          ปริมาณงาน
               ช่วงที่ 1 ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร
                ช่วงที่ 2 ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร
                ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.90 ลบ.ม. (ตามประมาณ
ราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับ
แรก หน้า 38 ลําดับที่ 7
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝั่งโหงง หมู่ที่ 3 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝั่ง
โหงง หมู่ 3
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝั่งโหงง หมู่ 3 ให้มีคุณภาพ
ที่ดีเพิ่มขึ้น
          ปริมาณงาน  ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
                ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 50.40 ลบ.ม. (ตามประมาณ
ราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับ
แรก หน้า 37 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนดินบดทับแน่น สายโคกประดู่-ดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินบดทับแน่น สายโคก
ประดู่-ดอนขี้เหล็ก หมู่ 4
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงถนนดินบดทับแน่น สายโคกประดู่-ดอนขี้เหล็ก หมู่ 4 ให้
มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
          ปริมาณงาน
               ถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.45
 เมตร
                ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,418.75 ลบ.ม.(ทับแน่น) วาง
ท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 28 ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อ (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 8 ลําดับที่ 16

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายค้างพลูเหนือ-ค้างพลูกลาง/1  
หมู่ที่ 1

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายค้าง
พลูเหนือ-ค้างพลูกลาง/1
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายค้างพลูเหนือ-ค้างพลูกลาง/1
 ให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
          ปริมาณงาน ถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 482.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 253.05
 ลบ.เมตร (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 3 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านค้างพลูใต้-ค้างพลูกลาง 
หมู่ที่ 10

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้าน
ค้างพลูใต้-ค้างพลูกลาง หมู่ 10
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายค้างพลูเหนือ-ค้างพลู
กลาง หมู่ 10 ให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
          ปริมาณงาน ถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 482.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 253.05
 ลบ.เมตร (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับ
แรก หน้า 49 ลําดับที่ 51
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โครงการปรับปรุงรั้วตาข่ายเหล็กรอบลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 จํานวน 236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงรั้วตาข่ายเหล็กรอบลานกีฬาเอนก
ประสงค์ หมู่ 6
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงรั้วตาข่ายเหล็กรอบลานกีฬาเอนกประสงค์ที่สาธารณ
ประโยชน์ ข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 6
          ปริมาณงาน พื้นที่ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 40.00 เมตร พื้นที่รั้ว
เหล็กยาวรวม 144 เมตร (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 12 ลําดับที่ 30

โครงการปรับปรุงล้อมรั้วลวดหนามรอบสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงล้อมรั้วลวดหนามรอบสระประปา
หมู่บ้าน (ที่สาธารณประโยชน์) หมู่ 9
      - รายละเอียดโครงการ
          ปรับปรุงล้อมรั้วลวดหนามล้อมที่สาธารณประโยชน์ ข้างประปาหมู่
บ้าน หมู่ 9
          ปริมาณงาน พื้นที่ลวดหนามยาว 821 เมตร(ขึง 6 เส้น ลวด
เบอร์ 14) เสารั้ว คสล. 4" X 4" ยาว 2.00 เมตร จํานวน 385 ต้น (ตาม
ประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ฉบับเปลี่่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 18 ลําดับที่ 6

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลําดับ
ที่ 165

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ด้านการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ปุ๋ย ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าพร้อมอุปกรณ์จํานวน 1 ชุด  ( จัดหาจัด
ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถ้าไม่
มีใช้ราคาท้องตลาด)
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2562 หน้า 35 ลําดับที่ 7
 บัญชีครุภัณฑ์(ผ.08)
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้า
แฝกตามแนวพระราชดําริ
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 83 ลําดับ
ที่ 176

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,406,296 บาท

งบกลาง รวม 9,406,296 บาท
งบกลาง รวม 9,406,296 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 114,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง หรือตามกฎหมายกําหนด
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25/1 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,398,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตําบลค้างพลูที่มีสิทธิ์ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  จํานวน 905
 คน
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25/2 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,219,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการภายในตําบลค้างพลูที่มี
สิทธิ์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0891.3/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จํานวน 127 คน
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25/2 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในตําบลค้างพลูที่มี
สิทธิ์ จํานวน 2 คน
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25/2 ลําดับที่ 4

สํารองจ่าย จํานวน 394,192 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/วุ667 ลว 12 มี.ค
.2554 , หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลว
 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3215 ลว 6 มิ.ย. 2559
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25/3 ลําดับที่ 5
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น(สปสช.)ตําบลค้างพลู ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลว 19 ก.พ.2557 ข้อ 6(2
) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว1263 ลว 30 พ.ค. 2557
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25/3 ลําดับที่ 6

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 168,804 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.) ให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น(ส่วนตําบล) โดยถือหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว28 ลว 21 ก.ค. 2559 และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว29 ลว 21 ก.ค. 2559
     ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 25/3 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ์ : 11/10/2561  11:02:06 หน้า : 25/25


