
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,295,910 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,138,120 บาท
งบบุคลากร รวม 7,446,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนตําแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
  
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,789,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,284,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลสังกัดสํานักปลัด 
อบต.จํานวน 10 อัตรา ดังนี
1. นักบริหารงานท้องถิน(ปลัด)                             
2. นักบริหารงานท้องถิน(รองปลัด)                         
3. นักบริหารงานทัวไป                                        
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            
5. นักทรัพยากรบุคคล                                          
6. นักจัดการงานทัวไป                                         
7. นักพัฒนาชุมชน                                              
8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน                               
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
10. เจ้าพนักงานธุรการ                                         
    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิน(ปลัด)
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิน(ปลัด)/นักบริหาร
งานท้องถิน(รองปลัด) /นักบริหารงานทัวไป(หัวหน้าสํานักงานปลัด) 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,180,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป    
จํานวน 7 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                   
2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                     
3 .ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ               
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                     
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล              
6. พนักงานขับรถ                               
7. คนงานทัวไป                                 
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป       
จํานวน 7 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                   
2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                     
3 .ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ               
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                    
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล              
6. พนักงานขับรถ                               
7. คนงานทัวไป                                 
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งบดําเนินงาน รวม 1,904,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 344,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน/ข้า
ราชการและพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัดกรณีมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์ที ก.อบต.กําหนดไว้    
   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 264,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลสังกัดสํานัก
งานปลัด 
    

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

ค่าใช้สอย รวม 813,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่าง ๆ   ฯลฯ  
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ อบต.ดังนี  
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีเกียวข้องซึงร่วมต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล    
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือนุ
กรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(3) ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานพิธีการ งานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และงานวัน
สําคัญของชาติ สําหรับเป็นค่าจัดซือพวงมาลา เทียนแพ  พวงมาลัย ค่าช่อ
ดอกไม้  สําหรับงานพิธีวันสําคัญต่าง ๆ ฯลฯ 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง นายก/สมาชิกอบต.กรณีครบวาระและ
แทนตําแหน่งทีว่างลง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการเลือกตังกรณีทีตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ครบวาระ หรือ กรณีแทน
ตําแหน่งทีว่าง   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด      

โครงการจัดกิจกรรมเพือเทิดทูนสถาบัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการจัดกิจกรรมเพือเทิดทูนสถาบัน 
ปรากฎในปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 88
ข้อ193  
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานักงาน
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99 ข้อ223
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.ค้างพลู จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการพัฒนาบุคลากร อบต.ค้างพลู
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99 ข้อ225 
โครงการวันสถาปนาอบต.วันท้องถินไทย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการวันสถาปนาอบต.วันท้องถินไทย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 97 ข้อ 216  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือการซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร,เครืองสูบนํา,รถยนต์,รถจักรยานยนต์,เครือง
คอมพิวเตอร์,เครืองปรับอากาศ,หอกระจายข่าว,เครืองตัดหญ้า ฯลฯรวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตัง  
 
     

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปาก
กาฯลฯ    
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาต ปลักไฟ ลําโพง ฯลฯ   
  
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่นไม้กวาด นํายาล้าง
จาน นํายาทําความสะอาด ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่นแบตเตอรี กระจก ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
1. เพือจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน เพือใช้สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพ่นเหมอกควัน เครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา ฯลฯ และ
เพือใช้ในกิจการของ  อบต. จํานวน  150,000 บาท 
 2. เพือจัดซือนํามันเครือง นํามันออโต้ลูป นํามันไฮดรอลิค ฯลฯ 
 และเพือใช้ในกิจการของ อบต. จํานวน 30,000 บาท 
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ดฟิล์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆฯลฯ 
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เกียวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟร์แวร์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 297,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และค่า
กระแสไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน
    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล 
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
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งบลงทุน รวม 787,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 787,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถกระบะขนาด 1 ตัน จํานวน 787,000 บาท
เพือจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาดขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 90
 กิโลวัตต์ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค๊บ 4 ประตู และเป็นกระบะสําเร็จ
รูป เป็นราคาทีรวมเครืองปรับอากาศและภาษีสรรพสามิต(เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ ปี 60 หรือ ณ ปี ล่าสุด
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564(เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังท1ี) หน้า11 ข้อ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 53,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถินสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลค้างพลู

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถินสีปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังที 1) หน้า 7 ข้อ 23    

โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังที 1)หน้า 8 ข้อ 24  
โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ค้างพลู จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ อบต.ค้างพลู
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังที 1)หน้า 7 ข้อ 22

งานบริหารงานคลัง รวม 1,735,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,317,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,317,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 957,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 3
 อัตรา ดังนี
1. นักบริหารงานการคลัง                       
2. นักวิชาการเงินและบัญชี                     
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,600 บาท
เพือจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                   
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเงินเพิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                   
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

งบดําเนินงาน รวม 412,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1.เพือจ่ายคณะกรรมการเปิดซอง  พิจารณาผลและตรวจงานจ้าง
2.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน/ข้า
ราชการและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง 
กรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์ที ก.อบต.กําหนดไว้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง สังกัดกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้าค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา  ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่าง ๆ   ฯลฯ  
 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยียมชม    
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล    
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือนุ
กรรมการ   
ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย    
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง  
     

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที  ออกบริการประชาชนถึง
หมู่บ้าน             
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99   ข้อ 224
     

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท
เพือปรับปรุงการจัดทําแผนทีภาษี เช่น ค่าจ้างคัดลอกระวางทีดิน ค่าถ่าย
สําเนาระวางทีดิน ค่าสํารวจระวางทีดิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ดําเนินการ
ร่วมระว่างสํานักปลัด กองช่าง  และกองคลัง  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99  ข้อ 222     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
จ่ายเพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือการซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร,เครืองสูบนํา,รถยนต์,รถจักรยานยนต์,เครือง
คอมพิวเตอร์,เครืองปรับอากาศ,หอกระจายข่าว,เครืองตัดหญ้า ฯลฯ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตัง  
     

ค่าวัสดุ รวม 102,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปาก
กาฯลฯ   
 
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาต ปลักไฟ ไมโครโฟน 
ลําโพง วิทยุสือสาร ฯลฯ   
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นําดืม  นํายาทําความสะอาด ไม้
กวาด เป็นต้น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของ
กองคลัง
  
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก
พิมพ์ แผ่นหรือเครืองเก็บขอมูล อะหลัยฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ
 
     

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารทรงสูง ลักษณะบานเปิดทรงสูง จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารทรงสูง ลักษณะบานเปิดทรง
สูง  จํานวน  1  หลัง  ราคาหลังละ  5,500  บาท สําหรับใช้ในกองคลัง
( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 116 ข้อ 6

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 76
 ข้อ 143 
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 94 ข้อ 207     
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/เครืองมือเครืองใช้ในการ
ป้องกันบรรเทา  สาธารณภัยเช่นสัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน, กรวยจราจร ฯลฯ
     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,070,200 บาท
งบบุคลากร รวม 653,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 653,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 389,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1.นักบริหารงานศึกษา             
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของนักบริหารการศึกษา
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน  1  อัตรา ดังนี
1. พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
     

งบดําเนินงาน รวม 481,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน/ข้า
ราชการและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกรณี
มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์ที ก.อบต.กําหนดไว้    
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลสังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้าค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา  ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่าง ๆ   ฯลฯ  
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
     

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64 ข้อ 105    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
จ่ายเพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือการซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร,เครืองสูบนํา,รถยนต์,รถจักรยานยนต์,เครือง
คอมพิวเตอร์,เครืองปรับอากาศ,หอกระจายข่าว,เครืองตัดหญ้า ฯลฯ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตัง ฯลฯ 
    

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปาก
กาฯลฯ ของกองการศึกษา
  
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่นไม้กวาด นํายาล้าง
จาน นํายาทําความสะอาด ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ อะไหล่ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,935,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,935,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,935,000 บาท
เพืออุดหนุนส่วนราชการในการดําเนินงานทีอยู่ในอํานาจหน้าขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแต่องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการ ได้
ดังนี
1.อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. ในเขตตําบลค้างพลูจํานวน 3 แห่ง ตาม
โครงการอาหารกลางวัน  ระดับอนุบาลถึงป.6 จํานวน 480 คนๆละ 20
 บาทจํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,920,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 63 ข้อ 103
 2.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 เพืออุดหนุนส่วนราชการในการดําเนินงานทีอยู่ในอํานาจหน้าของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ในเขตตําบลค้าง
พลู จํานวน 3 แห่ง แห่งละ 5,000 บาท ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา และเพือรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท 
ปรากฎใน  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102
 ข้อ 1   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,054,014 บาท
งบบุคลากร รวม 712,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 712,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 478,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน/ข้าราชการส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1.ครูผู้ดูแลเด็ก                     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ดังนี 
 1.พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก 
    

งบดําเนินงาน รวม 1,839,234 บาท
ค่าใช้สอย รวม 602,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเด็กดีมีเงินออม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเด็กดีมีเงินออม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 65 ข้อ 108 
     

โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพประจําปีเด็กเล็กและนักเรียน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพประจําปีเด็กเล็กและนักเรียน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64 ข้อ 106    
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โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 66 ข้อ 112     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 594,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 90 คนๆ
ละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 441,000  บาท 
2. ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 90
 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน  153,000  บาท 
ตามหนังด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย 2560 เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษา อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า  หน้า 70
 ข้อ 124
โครงการหัวใจดวงน้อย หนูร้อยให้แม่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการหัวใจดวงน้อย หนูร้อยให้แม่ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 65 ข้อ 111
    

ค่าวัสดุ รวม 1,192,234 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาต ปลักไฟ ไมโครโฟน 
ลําโพง วิทยุสือสาร ฯลฯ  ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
  
     

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,092,234 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนตังแต่ระดับอนุบาลถึง ป
.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี
1.โรงเรียนในเขตตําบลค้างพลู จํานวน 3 โรงเรียน  จํานวน 60 วัน เป็น
เงิน  919,776 บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ค้างพลู 3
 ศูนย์ จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 172,458 บาท
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า  หน้า 64
 ข้อ 104     

วัสดุการศึกษา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู 
  
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู  
    

งบลงทุน รวม 442,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารกระจกทรงเตีย จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารทรงเตีย ลักษณะบานเปิดทรงเตีัย
จํานวน  3  หลัง  ราคาหลังละ  5,500  บาท ( เป็นราคาในท้องทีหรือท้อง
ถิน เนืองจากไม่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า   หน้า 116 ข้อ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี ) คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ
.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า   หน้า 117
 ข้อ 11
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 408,900 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
(เพิมเติมหรือปรับปรุงครังท1ี)หน้า6ข้อ20

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู จํานวน 202,400 บาท
รายละเอียด โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ค้างพลู
ปริมาณงาน 
1.เทลานคอนกรีต พืนที 526.04 ตร.ม. หนา 0.10 ม. 
2.ทราบหยาบปรับพืนทีสนามเด็กเล่น 198.86 ตร.ม. หนาเฉลีย 0.10 ม.
มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 52.60 ลบ.ม. ตามประมาณราคาและแบบ
ทีกําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า  (เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1หน้า6ข้อ 18)
โครงการทํารางนํา ระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู จํานวน 23,300 บาท
รายละเอียด โครงการทํารางนํา ระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ค้างพลู
ปริมาณงาน
1.ทํารางนําระหว่างอาคาร ยาว 16.50 ม. (ตามประมาณราคาและแบบที
กําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า (เพิม
เติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1)หน้า 6 ข้อ 19)
โครงการวางท่อถมดิน เท คสล.ทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู จํานวน 153,200 บาท
รายละเอียด โครงการวางท่อถมดิน เท คสล.ทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ค้างพลู
ปริมาณงาน 
1.งานดินถมปรับระดับ 396 ตร.ม. สูง สูง 0.20 ม. 
2.งานเทคอนกรีตทางเข้า 324.50 ม2 หนา 0.10 ม.
3.งานวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. (มอกชัน 3
) จํานวน 35 ท่อน พร้อมยาแนวต่อ (ตามประมาณราคาและแบบที
กําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า  (เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1)หน้า 6ข้อ 17

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอโนนไทย 
เพือใช้จ่ายโครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา ระบบ 3 เฟส ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า (เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1หน้า 5 ข้อ 20)     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการความร่วมมือในการกําจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือในการกําจัดขยะและคัด
แยกขยะในชุมชน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 76 ข้อ 146
โครงการป้องกันกําจัดลูกนํายุงลาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันกําจัดลูกนํายุงลาย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 76
  ข้อ 142
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 76 ข้อ 144
โครงการสานสายใยรักครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสานสายใยรักครอบครัว 
ปรากฎในแผนพัฒนาฉบับพ.ศ.2561-2564 หน้า 74 ข้อ 135

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํายา/วัคซีน ฯลฯ ในการป้องกัน/กําจัด/คุม
กําเนิด โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลียง ฯลฯ     
     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 84
  ข้อ 183
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 84
  ข้อ 181
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 84
  ข้อ 182
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,701,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,241,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,241,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 895,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน /ข้าราชการส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี   
1. นักบริหารงานช่าง              
2. นายช่างโยธา                           
3. เจ้าพนักงานธุรการ               
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักพนักงานทัว
ไป  จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา                   
2. ตําแหน่งคนงานทัวไป                              
 
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป       
     

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน/ข้า
ราชการและพนักงานจ้างสังกัดกองช่างกรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการผ่านเกณฑ์ที ก.อบต.กําหนดไว้    
 
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน/ข้าราชการส่วน
ตําบลสังกัดกองช่าง
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้าค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา  ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่าง ๆ   ฯลฯ  
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือการซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อาคาร,เครือง
สูบนํา,รถยนต์,รถจักรยานยนต์,เครืองคอมพิวเตอร์,เครืองปรับ
อากาศ,หอกระจายข่าว,เครืองตัดหญ้า ฯลฯรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง  
  
    

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ  
  
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ ไม้อัด ตะปู อิฐ หิน ปูน ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป  ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง    
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซีน นํามันหล่อลืนฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพ่นหมอกควันเครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา ฯลฯ เพือ
ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือร่วมกับ อบจ.หรือหน่วย
งานอืนโดยจัดซือดังนี
1.นํามันเชือเพลิง เป็นเงินจํานวน   80,000 บาท
2.นํามันหล่อลืนฯลฯ เป็นจํานวนเงิน 200,00 บาท
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ดฟิล์ม  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช่ต่าง ๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
บันทึก ข้อมูล หมึกพิมพ์ อะไหล่ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของ
กองช่าง   
     

งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาต รางไฟ สายไฟ เทปพัน
สายไฟ ฯลฯ และค่าอุปกรณ์ซ่อมบํารุงไฟสาธารณะและเสียงตามสายใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง    
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 90 ข้อ197      

โครงการฝึกอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 79 ข้อ160     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

1.โครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุระนารีอําเภอ
โนนไทย ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีฉบับพ.ศ.2561-2564 หน้า105ข้อ5
2.โครงการโครงการงานเทศกาลกินตาลและของดีอําเภอโนนไทย
จํานวน 20,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีฉบับพ.ศ.2561-2564 หน้า105ข้อ6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน และการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า หน้า 53  ข้อ 71  
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรง
งาน      

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,039,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,039,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,039,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเขวา หมู่5 สายหนองเขวา-หนองตาล 
จากสีแยกหนองเขวาไปดอนพงาด

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายหนองเขวา-หนอง
ตาล)จากสีแยกหนองเขวาไปดอนพงาด
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางแยก 40 ตร.ม มีปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 59.70 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบทีกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564(เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงครังท1ี)หน้า 2 ข้อ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านซิน  สาย( มาลี ซอย3 ) จํานวน 200,000 บาท
รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย มาลี ซอย3
ปริมาณงาน   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร ยาว  112.50 เมตร  หนา 0.15  เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  59.06  ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบทีกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564(เพิมเติมหรือปรับปรุง
ครังที2)  หน้า 2 ข้อ 1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองราง (ถนนสาย
หย่อมใหญ่ ซอย9)

จํานวน 227,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหย่อมใหญ่ ซอย9
ปริมาณงาน  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว  147 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมทางแยก 4.50 ตร.ม.  มี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  66.83 ลบ.ม.
(ตามประมาณราคาและแบบทีกําหนด)       
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า38ข้อ4 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านกะพี (ถนนสายสีแยก
พัฒนา ซอย 6)ช่วงระหว่างบ้านนายแบ้ว ไปบ้านหนองประดู่

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายสีแยกพัฒนา ซอย 6)ช่วง
ระหว่างบ้านนายแบ้ว ไปบ้านหนองประดู่
ปริมาณงาน  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว  98.50 เมตร  หนา 0.15  เมตรมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  59.10  ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบทีกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมหรือปรับ
ปรุงครังท2ี)หน้า3ข้อ3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองบัว  (สายศาลตา
ปู่-ศาลาประชาคม SML) ช่วงระหว่างหน้าศาลาประชาคม

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่-ศาลาประชาคม SML(ทิศ
ตะวันออก) ช่วงระหว่างหน้าศาลาประชาคม
ปริมาณงาน   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว  131 เมตร  หนา 0.15  เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  58.95  ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบทีกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า38ข้อ8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโนนหินขาว (ถนนสาย
รวมทอง ซอย 4 ช่วงระหว่างบ้านนายทองย้อยไปบ้านนายเทียง)

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรวมทอง ซอย 4 ช่วงระหว่าง
บ้านนายทองย้อยไปบ้านนายเทียง
ปริมาณงาน  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว  98.50 เมตร  หนา 0.15  เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  59.10  ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบทีกําหนด)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 39 ข้อ 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านค้างพลูกลาง  (สาย
หนองพิมาน ซอย2)

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพิมาน ซอย2
ปริมาณงาน   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว  131 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  58.95  ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและ
แบบทีกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมหรือปรับ
ปรุงครังท2ี)หน้า3ข้อ5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7บ้านหนองตาล ( ซอย5 
ประชามิตร)

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอย5 ประชามิตร)
ปริมาณงาน   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 156.50 เมตร  หนา 0.12  เมตร
 มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  56.34  ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและ
แบบทีกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 38 ข้อ 7
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น หมู่1 บ้านค้างพลูเหนือ (ถนนสาย
เลียบบึง2) บริเวณบึงค้างพลูเหนือ

จํานวน 212,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น ถนนสายเลียบบึง2 บริเวณบึงค้างพลู
เหนือ 
ปริมาณงาน   - ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  1,240  เมตร  หนา
เฉลีย 0.10  เมตรมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  372 ลบ.ม. (ตาม
ประมาณราคาและแบบทีกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า39 ข้อ 12  

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น หมู่3บ้านค้างพลูใต้  (ถนนสาย
บ้านค้างพลูใต้-ดอนตําแย)

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น ถนนสายบ้านค้างพลูใต้-ดอนตําแย
ปริมาณงาน   - ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  1,170  เมตร  หนา
เฉลีย 0.10  เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  351 ลบ.ม. (ตาม
ประมาณราคาและแบบทีกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า41 ข้อ 17   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง   
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ข้อ 165     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ด้านการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ปุ๋ย  ฯลฯ   
     

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้า
แฝกตามแนวพระราชดําริ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564หน้า 83 ข้อ176    
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,890,176 บาท
งบกลาง รวม 8,890,176 บาท
งบกลาง รวม 8,890,176 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 114,100 บาท
เพือสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,976,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบียยังชีพผู้สูงอายุในตําบลค้างพลูทีมีสิทธิโดยถือ
ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552ตําบลค้างพลู 
ปรากฎในแผนพัฒนาฉบับพ.ศ.2561-2564หน้า 84ข้อ 179    

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบียยังชีพคนพิการในตําบลค้างพลูทีมีสิทธิโดยถือ
ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท  0891.3/ว3609
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาฉบับพ.ศ.2561-2564หน้า 84 ข้อ160    

สํารองจ่าย จํานวน 486,076 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที 0313.4/ว 667
 ลว 12 มี.ค.2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 4072 ลว 15 ก.ค.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลว 6 มิย.2559   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน(สปสช
.)ตําบลค้างพลู ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2557 ข้อ 6(2)ถือปฏิบัติการตาม (หนังสือ มท.ด่วนทีสุด 
ที มท.0891.3/ว 1263 ลว.30 พฤษภาคม พ.ศ.2557)
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 157,200 บาท
เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ให้
แก่ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(ส่วนตําบล) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 28 ลว 21 ก.ค.2559 และหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ที มท 0808.5/ว 29 ลว 21 ก.ค.2559 

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  09:33:40 หน้า : 23/23


