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ม.3 บานคางพลูใต  ซอย-  ถนนโนนไทย-หนองสรวง  แขวง/ตําบล คางพลู
  เขต/อําเภอ โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  30220

พื้นที่ 58.73 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,338 คน
ชาย 2,619 คน

หญิง 2,719 คน

ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลคางพลู
อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคางพลู

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคางพลูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลคางพลูจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,552,421.11 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,298,236.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,525,933.63 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 36,900.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 28,128,003.61 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 7,180.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 47,059.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 170,877.36 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 9,500.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,105,851.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,787,536.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 49,050.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 19,597,641.38 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,790,025.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,405,478.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,785,005.88 บาท

งบลงทุน จํานวน 55,810.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,561,322.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 49,050.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 11,646,858.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคางพลู
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 112,353.70 15,300.00 23,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

6,890.00 25,050.00 26,900.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 222,610.61 193,000.00 193,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

0.00 300.00 0.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,800.00 5,600.00 4,200.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 1,000.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 347,654.31 240,250.00 247,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,610,600.13 16,960,300.00 18,474,049.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,610,600.13 16,960,300.00 18,474,049.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,955,222.00 17,500,000.00 16,800,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,955,222.00 17,500,000.00 16,800,000.00

รวม 33,913,476.44 34,700,550.00 35,521,649.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,902,397.22 10,560,898.00 10,414,121.00

งบบุคลากร 9,217,650.00 10,934,880.00 10,996,342.00

งบดําเนินงาน 3,083,369.38 7,660,172.00 7,669,686.00

งบลงทุน 372,450.00 3,499,600.00 4,551,500.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,887,925.56 2,015,000.00 1,860,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 23,463,792.16 34,700,550.00 35,521,649.00

รวม 23,463,792.16 34,700,550.00 35,521,649.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,078,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 585,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,247,188

แผนงานสาธารณสุข 714,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,207,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 125,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,414,121

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,521,649



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,183,960 1,796,160 7,980,120
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,958,440 1,796,160 5,754,600

งบดําเนินงาน 2,508,000 718,000 3,226,000
    ค่าตอบแทน 305,000 360,000 665,000

    ค่าใช้สอย 1,476,000 155,000 1,631,000

    ค่าวัสดุ 470,000 100,000 570,000

    ค่าสาธารณูปโภค 257,000 103,000 360,000

งบลงทุน 1,842,500 0 1,842,500
    ค่าครุภัณฑ์ 242,500 0 242,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,600,000 0 1,600,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

                              รวม 10,564,460 2,514,160 13,078,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 585,000 585,000
    ค่าใช้สอย 310,000 310,000

    ค่าวัสดุ 275,000 275,000

                              รวม 585,000 585,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 939,960 908,542 1,848,502
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 939,960 908,542 1,848,502

งบดําเนินงาน 698,000 1,651,686 2,349,686
    ค่าตอบแทน 87,000 0 87,000

    ค่าใช้สอย 348,000 566,100 914,100

    ค่าวัสดุ 213,000 1,035,586 1,248,586

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 100,000

งบลงทุน 184,000 15,000 199,000
    ค่าครุภัณฑ์ 34,000 15,000 49,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 1,850,000 0 1,850,000
    เงินอุดหนุน 1,850,000 0 1,850,000

                              รวม 3,671,960 2,575,228 6,247,188

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 714,000 714,000
    ค่าตอบแทน 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 470,000 470,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

                              รวม 714,000 714,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                              รวม 30,000 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,167,720 0 1,167,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,167,720 0 1,167,720

งบดําเนินงาน 430,000 100,000 530,000
    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 220,000 0 220,000

    ค่าวัสดุ 180,000 100,000 280,000

งบลงทุน 2,510,000 0 2,510,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,510,000 0 2,510,000

                              รวม 4,107,720 100,000 4,207,720

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

                              รวม 110,000 110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                              รวม 10,000 10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 45,000 125,000
    ค่าใช้สอย 70,000 45,000 115,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 80,000 45,000 125,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,414,121 10,414,121
    งบกลาง 10,414,121 10,414,121

                              รวม 10,414,121 10,414,121

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลค้างพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,078,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 585,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,247,188

แผนงานสาธารณสุข 714,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,207,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 125,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,414,121

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,521,649

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,521,649 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,521,649 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลค้างพลู
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคางพลู

อําเภอ โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,777.00 23,558.25 28,918.52 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 78,663.65 69,591.96 80,743.18 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 354.00 4,854.00 2,692.00 300.00 2,566.67 % 8,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 104,794.65 98,004.21 112,353.70 15,300.00 23,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 520.00 320.00 460.00 500.00 40.00 % 700.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 550.00 170.00 170.00 150.00 33.33 % 200.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 80.00 360.00 520.00 300.00 233.33 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 21,775.00 15,687.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 2,500.00 5,000.00 0.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

3,600.00 3,300.00 2,300.00 3,300.00 -69.70 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,907.00 905.00 1,040.00 900.00 122.22 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 87.50 % 4,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,932.00 28,142.00 6,890.00 25,050.00 26,900.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 157,335.12 193,462.27 222,610.61 193,000.00 0.00 % 193,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 157,335.12 193,462.27 222,610.61 193,000.00 193,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     เงินชวยเหลือจากการประปา 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 406.00 800.00 400.00 25.00 % 500.00
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,920.00 3,102.00 0.00 3,000.00 -50.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,920.00 3,508.00 5,800.00 5,600.00 4,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,010.00 635.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,010.00 635.00 0.00 1,000.00 500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 1,517,902.80 2,084,085.07 553,987.68 2,084,000.00 -32.20 % 1,413,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,116,048.94 7,107,041.49 8,926,664.97 7,107,000.00 25.65 % 8,930,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,359,863.12 2,547,164.50 2,321,218.41 2,550,000.00 -5.88 % 2,400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 123,019.55 122,664.15 126,587.10 122,000.00 0.82 % 123,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,704,691.07 4,328,250.73 4,669,744.74 4,330,000.00 6.24 % 4,600,000.00
     ภาษีสุรา 1,122,333.25 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 69,355.41 62,317.72 65,851.06 62,000.00 4.84 % 65,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 35,050.47 33,764.72 41,219.17 34,000.00 23.53 % 42,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

613,905.00 670,826.00 905,327.00 670,000.00 34.33 % 900,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,396.80 1,309.50 0.00 1,300.00 -19.31 % 1,049.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,663,566.41 16,957,423.88 17,610,600.13 16,960,300.00 18,474,049.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

14,783,978.00 14,834,665.00 15,955,222.00 17,500,000.00 -4.00 % 16,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,783,978.00 14,834,665.00 15,955,222.00 17,500,000.00 16,800,000.00
รวมทุกหมวด 31,745,536.18 32,115,840.36 33,913,476.44 34,700,550.00 35,521,649.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,521,649   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 23,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จากฐานขอมูลที่
คาดวาจะเก็บได

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 26,900 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 700 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 200 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 4,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 193,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 193,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากเงินฝากธนาคารลดลง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 4,200 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

คาจําหนายเศษของ จํานวน 100 บาท
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เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 100 บาท

คาขายแบบแปลน จํานวน 2,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,500 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,474,049 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 1,413,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,930,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,400,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 123,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,600,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 65,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 42,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 900,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,049 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,800,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 16,800,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,713,600 1,587,705 1,462,103 1,540,800 0 % 1,540,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,272,425 2,146,823 2,225,520 2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,332,370 2,423,686 2,464,931 2,831,980 13.83 % 3,223,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000 69,548 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 133,000 111,548 168,000 0 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลค้างพลู

อําเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 809,761 566,170 444,960 454,200 1.03 % 458,880

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 28,050 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,422,181 3,230,856 3,114,987 3,562,180 3,958,440
รวมงบบุคลากร 5,820,501 5,503,281 5,261,810 5,787,700 6,183,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 16,200 180,000 -94.44 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 78,000 78,000 96,856 200,000 25 % 250,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 69,250 100,781 42,170 74,000 -52.7 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 147,250 178,781 155,226 474,000 305,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 87,290 85,025 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 87,575 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,620 5,100 3,625 25,000 0 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ  เงินรางวัล  คาพวงมาลัย  พวง
มาลา วันสําคัญตาง ๆ

2,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 
นายก/สมาชิกอบต.กรณีครบวาระและแทน
ตําแหนงที่วางลง

0 0 0 500,000 0 % 500,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

42,760 47,888 27,732 100,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย   ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา    ในวันสําคัญของทาง
ราชการหรืองานที่มีความจําเป็น ฯลฯ 

0 0 0 3,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ในวันสําคัญของทางราชการ
หรืองานที่มีความจําเป็น ฯลฯ

0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน 0 0 0 50,000 -50 % 25,000

โครงการติดป้ายประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต

0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณรอบสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันสถาปนา อบต./วันท้องถิ่นไทย 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่นที่ตําบลค้างพลู 
และพนักงานสวนตําบล อบต.ค้างพลู

0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งานให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ข้า
ราชการครูและพนักงานจ้างองคการบริหาร
สวนตําบลค้างพลู

0 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 71,150 62,070 73,186 140,000 42.86 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 208,820 200,083 192,118 1,174,000 1,476,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 83,570 31,949 135,345 140,000 0 % 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,300 2,700 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,683 14,507 3,990 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,850 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,852.5 78,683.35 73,539.95 160,500 -19 % 130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,650 19,893 864 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 36,490 46,210 20,040 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 243,395.5 193,942.35 233,778.95 460,500 470,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 196,167.83 192,618.8 220,532.83 280,000 -14.29 % 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 12,000 0 % 12,000

คาบริการโทรศัพท 0 2,852.62 3,101.23 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 88,827.12 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 284,994.95 195,471.42 223,634.06 297,000 257,000
รวมงบดําเนินงาน 884,460.45 768,277.77 804,757.01 2,405,500 2,508,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบมีพนักพิง 4 ที่นั่ง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะเอนกประสงค 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จักรยานยนต ขนาด  110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา (ตามบัญชีคุรุภัณฑปีลาสุด)

0 0 0 0 100 % 44,800

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกเคมีชนิดฝอยละออง(ULV)
สะพายหลัง 2 เครื่อง (ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ อิงราคาตามท้องตลาด)

0 0 0 0 100 % 170,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 
(ราคาตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ ปี
ลาสุด)

0 0 0 0 100 % 27,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 9,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 9,500 0 0 % 0

จัดซื้อเลื่อยโซ สําหรับใช้ในภารกิจของ อบ
ต.ค้างพลู

0 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอรหรือชนิด LED สี

0 0 16,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา 0 0 0 7,800 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 3,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑตางๆ ในสํานัก
งาน อบต.ค้างพลู

0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 41,400 575,800 242,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานัก
งานองคการบริหารสวนตําบลค้างพลู

0 0 0 0 100 % 1,600,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 1,600,000

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:27:39 หน้า : 6/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 0 0 41,400 575,800 1,842,500
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของ อบต.ค้างพลู

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,754,961.45 6,271,558.77 6,107,967.01 8,799,000 10,564,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององคการบริหารสวนตําบล
ค้างพลู

0 0 14,916 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 14,916 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 14,916 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 14,916 0 0
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 862,980 953,623 1,261,080 1,361,880 5.39 % 1,435,320

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 239,828 267,480 277,080 278,280 6.25 % 295,680

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 44,447 46,695 42,160 40,560 -42.9 % 23,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,189,255 1,309,798 1,622,320 1,722,720 1,796,160
รวมงบบุคลากร 1,189,255 1,309,798 1,622,320 1,722,720 1,796,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 31,200 48,850 100,000 200 % 300,000

คาเชาบ้าน 0 0 24,000 24,000 4.17 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 32,872 33,500 34,250 29,000 20.69 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 32,872 64,700 107,100 153,000 360,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 497.55 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 300 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

   โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 475,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

28,128 71,476 64,400 77,000 -22.08 % 60,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,400 23,240 4,450 22,800 9.65 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 43,025.55 94,716 68,850 579,800 155,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 40,442 28,426 39,462 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 13,720 13,540 21,680 25,000 20 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 54,162 41,966 61,142 78,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 1,215 0 100 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,420 91,257.6 84,651.06 87,000 14.94 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,420 91,257.6 85,866.06 87,000 103,000
รวมงบดําเนินงาน 136,479.55 292,639.6 322,958.06 897,800 718,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูง ลักษณะบานเปิด
ทรงสูง

0 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 11,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 0 0 0 11,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา

0 0 8,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 0 7,750 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร 0 0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเอกสารทั่วไป 0 0 0 3,200 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 15,000 -100 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 8,400 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 5,500 16,550 112,500 0
รวมงบลงทุน 11,000 5,500 16,550 112,500 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,336,734.55 1,607,937.6 1,961,828.06 2,733,020 2,514,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,091,696 7,879,496.37 8,084,711.07 11,532,020 13,078,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอปพร. 0 0 0 50,000 300 % 200,000

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล

0 0 7,364 20,000 -100 % 0

โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ความสะอาดในพื้นที่สาธารณะตําบลค้างพลู

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาดในพื้นที่สาธารณะตําบลค้างพลู

0 0 0 0 100 % 10,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวนตําบลค้างพลู
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

0 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 7,364 220,000 310,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,250 4,920 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 160,000 0 % 160,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุอื่น 0 0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 38,250 4,920 0 249,000 275,000
รวมงบดําเนินงาน 38,250 4,920 7,364 469,000 585,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 38,250 4,920 7,364 469,000 585,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 38,250 4,920 7,364 469,000 585,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 352,740 476,660 716,460 641,960 21.19 % 777,960

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 213,720 123,559 0 63,000 71.43 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 7,000 71.43 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 608,460 642,219 758,460 753,960 939,960
รวมงบบุคลากร 608,460 642,219 758,460 753,960 939,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 49,500 65,000 10.77 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 7,950 11,302 9,000 -44.44 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 46,200 49,950 60,802 79,000 87,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 156,590 151,800 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 197,400 250,000 -32.8 % 168,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

28,200 87,484 18,140 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 80,000 25 % 100,000

โครงการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลค้างพลู

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการประชุมประจําปีของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลค้างพลู

0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,400 1,300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 184,790 242,684 216,840 425,000 348,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 15,876 11,014 13,763 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,285 28,747 34,998 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 7,810 4,860 64,290 50,000 0 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 0 100 % 105,000

รวมค่าวัสดุ 46,971 44,621 113,051 105,000 213,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 277,961 337,255 390,693 609,000 698,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว 0 0 0 0 100 % 17,000

โต๊ะทํางานเหล็กจํานวน 2 ตัว 0 0 0 0 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 700 34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการปรับปรุงป้ายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ค้างพลู (แหงที่ 2) ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลค้างพลู กําหนด

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ค้างพลู (แหงที่ 2) ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลค้างพลู กําหนด

0 0 0 0 100 % 100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างสนามเด็กเลน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อบต.ค้างพลู

0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างสนามเด็กเลนสร้างปัญญา
ของ ศพด.อบต.ค้างพลู

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 450,000 150,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 450,700 184,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,724,000 1,676,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 1,682,000 1,975,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ สําหรับคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
พื้นที่ตําบลค้างพลู จํานวน 460 คนๆละ 20 
บาท จํานวน 200 วัน

0 0 0 0 100 % 1,840,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรียท้าวสุรนารี อําเภอโนนไทย 
ประจําปี 2564

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรียท้าวสุรนารี อําเภอโนนไทย 
ประจําปี ๒๕๖๒

0 0 10,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอโนนไทยเพื่อดําเนินโครงการปรับปรุง
มิเตอรไฟฟ้าของ ศพด.อบต.ค้างพลู แหงที่ 
2

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,724,000 1,676,000 1,692,000 2,005,000 1,850,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,724,000 1,676,000 1,692,000 2,005,000 1,850,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,610,421 2,655,474 2,841,153 3,818,660 3,671,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 452,296 438,840 465,000 516,480 2.07 % 527,182

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 101,935 108,000 108,000 333,360 0 % 333,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 566,231 558,840 585,000 897,840 908,542
รวมงบบุคลากร 566,231 558,840 585,000 897,840 908,542

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเด็กดีมีเงินออม 259 260 0 0 0 % 0

โครงการเด็กดีมีออม ของ ศพด.อบต.ค้าง
พลู

0 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับเด็ก
เล็ก  เด็กนักเรียน

0 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพและสงเสริมสุขภาพ
ประจําปีเด็กเล็กและนักเรียน

259 259 0 0 0 % 0

โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก ศพด. 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 288 949 746 0 0 % 0

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําใน ศพด.อบต
.ค้างพลู

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดตอของ ศพด.อบต
.ค้างพลู

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
260 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับ ศพด.

0 0 0 0 100 % 30,100

โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0 0 14,620 30,100 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

488,400 383,100 364,400 482,000 0 % 482,000

โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียนสําหรับ
เด็ก ศพด.

0 0 0 0 100 % 14,000

โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน
สําหรับเด็ก ศพด.

0 0 0 0 100 % 14,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0 0 0 14,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็ก ศพด.

0 0 0 0 100 % 21,000

โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 21,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0 0 10,200 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ

0 0 6,800 14,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอุปกรณการเรียนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

0 0 6,800 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 489,466 384,568 403,566 594,100 566,100
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 478,812 451,480.4 617,527.3 1,073,072 -5.36 % 1,015,586

วัสดุการศึกษา 64,003 69,377 80,000 105,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 542,815 520,857.4 697,527.3 1,198,072 1,035,586
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,698.95 6,660.89 7,997.56 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,235 1,720 910 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,933.95 8,380.89 8,907.56 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 1,038,214.95 913,806.29 1,110,000.86 1,842,172 1,651,686

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกทรงเตี้ย 0 13,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบทรงสูง 4,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม   0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED สี

0 16,990 16,900 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,800 30,190 16,900 12,000 15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วพร้อมเสาธงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ม.3อบต.ค้างพลู 380,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตรอบอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู

0 188,700 0 0 0 % 0

โครงการทํารางน้ํา ระหวางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู

0 21,400 0 0 0 % 0

โครงการวางทอถมดิน เท คสล.ทางเข้าออก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู

0 142,900 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 380,000 353,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 384,800 383,190 16,900 12,000 15,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 58,776.79 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 58,776.79 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 58,776.79 0 0 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,989,245.95 1,914,613.08 1,711,900.86 2,752,012 2,575,228
รวมแผนงานการศึกษา 4,599,666.95 4,570,087.08 4,553,053.86 6,570,672 6,247,188

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการความรวมมือในการกําจัดขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการป้องกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย 0 34,985 0 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ของอบต.ค้างพลู ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 44,942.75 0 100 % 100,000

โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 0 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสํารวจจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย

0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 34,985 44,942.75 410,000 470,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 0 36,000 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 0 36,000 200,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 34,985 80,942.75 754,000 714,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 34,985 80,942.75 754,000 714,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 10,000 34,985 80,942.75 754,000 714,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาคุุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 30,000 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 30,000 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 819,120 768,062 658,260 704,520 0 % 704,520

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 265,050 273,600 277,800 386,640 2.73 % 397,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 14,370 12,255 12,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,140,540 1,095,917 990,060 1,157,160 1,167,720
รวมงบบุคลากร 1,140,540 1,095,917 990,060 1,157,160 1,167,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,700 10,000 6,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 9,700 10,000 6,400 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,900 126,299.75 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 140,536.15 168,000 -10.71 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 3,900 17,170 50,000 -20 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800 600 3,738.55 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 98,700 130,799.75 161,444.7 248,000 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,700 8,473 35,875 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 49,900 0 0 % 0
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วัสดุกอสร้าง 92,000 92,250 67,850 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,100 0 19,230 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 137,800 100,723 172,855 280,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 246,200 241,522.75 340,699.7 558,000 430,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 700 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จํานวน 2 ชวง)  สายค้างพลูกลาง ซอย1/2 
(ข้างบ้านลุงประพันธ) และสายหนองพิมาน 
ซอย2

0 0 0 0 100 % 250,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านกะพี้-บ้านหนองกก)

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านหนองตาล-สายออ)

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านหนองบัว-บ้านค้างพลูใต้)

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายรอบบึงหนองราง)

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายเสือทอง ซอย8)

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหนองขาม (จํานวน 2 ชวง)

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยไพรพนม ซอย3 (จํานวน 2 ชวง)

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบบึงค้างพลูเหนือ1 (หลังวัดค้างพลู
เหนือ) จํานวน 2 ชวง

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกบด
อัดแนน ถนนสายบ้านซิน - บ้านหนองตาล 
(จํานวน 3 ชวง)

0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 2,510,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 700 2,510,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,386,740 1,337,439.75 1,330,759.7 1,715,860 4,107,720
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 62,110 26,200 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 62,110 26,200 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 62,110 26,200 0 100,000 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโนน
ไทยเพื่อดําเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สวาง หมูที่ 6

0 0 96,157.69 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโนน
ไทยเพื่อดําเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สวางสาธารณะภายในหมูบ้าน หมูที่ 2

0 0 99,767.87 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 195,925.56 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 195,925.56 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 62,110 26,200 195,925.56 100,000 100,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,448,850 1,363,639.75 1,526,685.26 1,815,860 4,207,720
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการฯลฯ ในพื้นที่ตําบลค้าง
พลู

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม  
เพื่อรับข้อมูล  ปัญหาความต้องการ  ข้อ
เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของหมูบ้าน

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม 
เพื่อรับข้อมูล ปัญหาความต้องการ ข้อเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาของหมูบ้าน

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 110,000 110,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 110,000 110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 110,000 110,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

10,000 0 0 0 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรียท้าวสุรนารี

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 0 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 0 10,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 10,000 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000 10,000 0 10,000 10,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 50,000 0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

ปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ้าน บ้านหนอง
ตาล ม.๗

0 0 0 237,600 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู3  บ้านค้างพลูใต้ 

199,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู5  บ้านหนองเขวา

199,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู10  บ้านค้างพลูกลาง

199,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู4  บ้านหนองราง

245,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู8  บ้านหนองบัว

199,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บ้านโนนหินขาว (ถนนสายรวมทอง 
ซอย 4 ชวงระหวางบ้านนายทองย้อยไป
บ้านนายเที่ยง)

0 198,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู7  บ้านหนอง ตาล

199,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู7บ้านหนองตาล ( ซอย5 ประชามิตร) 0 198,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมู1 บ้านค้างพลูเหนือ (ถนนสายเลียบบึง2) 
บริเวณบึงค้างพลูเหนือ

0 210,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมู2  บ้านซิน 

186,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน 
หมู3บ้านค้างพลูใต้  (ถนนสายบ้านค้างพลู
ใต้-ดอนตําแย)

0 198,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย(บริเวณอาคารหอประชุมและศูนย
ป้องกันฯอบต.ค้างพลู)

145,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนสายเลียบบึง)

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(โนนราญ  ซอย 1)

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายกลางบ้าน-โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา)

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(อุดมผลพัฒนา  ซอย13)

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(อุดมสุข ซอย7) 

0 0 0 250,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ถนนสายหนองเขวา-หนองตาล)

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(รวมทอง  ซอย4) 

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้านกะพี้-บ้านหนองกก)

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงล้อมรั้วลวดหนามรอบสระ
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 9

0 0 198,000 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้าน
หนองบัว-ค้างพลูใต้) ม.๘

0 0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,571,500 804,000 198,000 2,487,600 0
รวมงบลงทุน 1,571,500 804,000 198,000 2,487,600 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,571,500 804,000 198,000 2,487,600 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,571,500 804,000 198,000 2,537,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอาชีพ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,850 0 9,970 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,850 0 9,970 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,850 0 9,970 80,000 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําพร้อมอุปกรณ 0 0 99,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 99,600 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 99,600 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 9,850 0 109,570 80,000 80,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคสงเสริมการใช้หญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดําริ

0 0 1,068 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

0 0 0 100,000 -70 % 30,000

โครงการอบต.รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,068 115,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,068 115,000 45,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 1,068 115,000 45,000
รวมแผนงานการเกษตร 9,850 0 110,638 195,000 125,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 82,218 67,471 57,466 79,452 8.51 % 86,214

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 2,426 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,360,200 6,762,700 7,372,000 8,254,800 0.93 % 8,331,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 994,600 1,127,200 1,165,600 1,267,200 10.61 % 1,401,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 0 0 6,000 12,000 0 % 12,000

สํารองจาย 273,340.5 99,000 30,101.22 670,441 -55.25 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน 91,000 100,000 0 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 100,000 0 0 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น(สปส ช.)ตําบลค้างพลู

0 0 0 0 100 % 100,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น(สปส
ช.)ตําบลค้างพลู

0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 115,500 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

141,483 157,179 168,804 172,005 3.32 % 177,707
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 7,942,841.5 8,313,550 8,902,397.22 10,676,398 10,414,121
รวมงบกลาง 7,942,841.5 8,313,550 8,902,397.22 10,676,398 10,414,121
รวมงบกลาง 7,942,841.5 8,313,550 8,902,397.22 10,676,398 10,414,121

รวมแผนงานงบกลาง 7,942,841.5 8,313,550 8,902,397.22 10,676,398 10,414,121
รวมทุกแผนงาน 23,722,654.45 22,980,678.2 23,463,792.16 34,700,550 35,521,649
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู

อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,521,649 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,564,460 บาท

งบบุคลากร รวม 6,183,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับนายก อบต.และ
รองนายก อบต. อัตราการจายคาตอบแทน ดังนี้
1.นายก อบต. 
2.รองนายก อบต.
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2
) โดยตั้งตามเกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายได ของปีงบ
ประมาณที่ผานมา (ไมรวมเงินกู เงินสะสม เงินอุดหนุนทุก
ประเภท) 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.และรอง
นายก
อบต.อัตราจาย ดังนี้
1.นายก อบต.
2.รองนายก อบต.
จํานวน 12 เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)โดย
ตั้งตามเกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายได ของปีงบประมาณที่
ผานมา (ไมรวมเงินกู เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.และรอง
นายก
อบต.อัตราจาย ดังนี้
1.นายก อบต.
2.รองนายก อบต.
จํานวน 12 เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)โดย
ตั้งตามเกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายได ของปีงบประมาณที่
ผานมา (ไมรวมเงินกู เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.และรองนายก อบ
ต.
อัตราจาย ดังนี้
1.นายก อบต.เดือนละ 1,900 บาท
2.รองนายก อบต.เดือนละ 950 บาท
จํานวน 12 เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)โดย
ตั้งตามเกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายไดของปีงบประมาณที่
ผานมา (ไมรวมเงินกู เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลดังนี้
1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
4.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) โดยตั้งตามเกณฑรายรับ
จริง ประเภทเงินรายได ของปีงบประมาณที่ผานมา (ไมรวมเงิน
กู เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,958,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,223,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑและและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1
 มีนาคม 2559 ตาม
แผนอัตรากําลัง3 ปี (พ.ศ.2564-2566) จํานวน 12 เดือน โดยใช
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น บัญชี 5 ดังตอไปนี้
พนักงานสวนตําบล จํานวน 10 อัตรา
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง) เลขที่ตําแหนง 20-3-00-1101-001 จํานวน 1 อัตรา
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 20-3-00-1101-002 จํานวน 1
 อัตรา
3.หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เลขที่ตําแห
นง 20-3-01-2101-001 จํานวน 1 อัตรา
4.นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก เลขที่ตําแหนง 20-3-01-3102-001
 จํานวน 1 อัตรา
5.นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก/ชก เลขที่ตําแหนง 20-3-01-
3103-001 จํานวน 1 อัตรา
6.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก เลขที่ตําแหนง 20-3-12-
3205-001 จํานวน 1 อัตรา
7.นักจัดการงานทั่วไป ชก เลขที่ตําแหนง 20-3-01-3101-001
 จํานวน 1 อัตรา
8.นักพัฒนาชุมชน ชก เลขที่ตําแหนง 20-3-01-3801-001 จําน
วน 1 อัตรา
9.เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. เลขที่ตําแห
นง 20-3-01-4805-001 จํานวน 1 อัตรา
10.เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง เลขที่ตําแหนง 20-3-01-4101-001
 จํานวน 1 อัตรา 

วันที่พิมพ : 21/9/2563  15:50:01 หนา : 4/54



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนรายเดือน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นัก
บริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ตําแหนง
ทางบริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559  รวม 12
 เดือน ดังมีตําแหนงตอไปนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง) เลขที่ตําแหนง 20-3-00-1101-001 
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 20-3-00-1101-002 
3.หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน) เลขที่ตําแห
นง 20-3-01-2101-001

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 458,880 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไปสังกัดสํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) จํานวน 12 เดือน  ดังมี
ตําแหนงตอไปนี้
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จําน
วน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
1.พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แกพนักงานจางทั่วไป
สังกัดสํานักปลัด ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ดังมีตําแหนงตอไปนี้
1 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
2 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,508,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ใหแก พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนัก
งานสวนตําบลและพนักงานจางสังกัดสํานักปลัด ที่ ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานัก
ปลัด โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของ
ขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลสังกัด
สํานักปลัด โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,476,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาเขาเลมหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาจางเหมาบริการซอมบํารุงยาน
พาหนะและขนสงคาบริการเปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนถายนํ้ามัน
เครื่อง คาบริการติดตั้งผามาน คาบริการดูดฝุ่นลางทําความสะอาด
รถยนต,คาบริการรักษาความปลอดภัย,คาบริการทําความ
สะอาด คาจางสงหนังสือ คาจางเหมาจัดบริการอื่น ๆ คาจางแปล
เอกสาร คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นตามภารกิจของ อบต
. คาจางจัดเก็บ เก็บขน กําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ *กรณีเบิกจายคา
จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 กรณีอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวทางการ
ปฏิบัติกําหนดไวโดยเบิกจายจริงเทาที่จําเป็นและประหยัด 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ดวย และคาใชจายอื่นอันจําเป็นในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลและคณะบุคคล โดย
ตั้งจาย ไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา
โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู เงินจายขาด
สะสม หรือเงินที่มีผูอุทิศให ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยมท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกอบต.กรณีครบ
วาระและแทนตําแหนงที่วางลง

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคางพลู และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เชน คาใชจายในการรณรงคประชาสัมพันธ จัดทําสื่อประชา
สัมพันธ วัสดุอุปกรณเลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 เชน คณะผูบริหารทองถิ่น,สมาชิก
สภาทองถิ่น,พนักสวนตําบล,พนักงานจาง,หรือผูที่อบต.มีคําสั่งให
ไปปฏิบัติราชการ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ในวันสําคัญ
ของทางราชการหรืองานที่มีความจําเป็น ฯลฯ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม พานพุม พวงมาลา คาของ
ขวัญและอื่นๆ ตามความจําเป็น (ตั้งจายจากเงินรายได)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1248ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม
เพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ตามนโยบายรัฐบาล
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัด โดยจัด
กิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนาเขามามีสวนรวมในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การรณรงคสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมและอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางสงบสุข ตลอดจนรายจายอื่น เชน คาวัสดุ
ตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่ ตลอดจนรายอื่น
ที่จําเป็นตองจายตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 346 ลําดับที่ 52
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โครงการติดป้ายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
งานตางๆของหนวยงาน ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 332 ลําดับที่ 20

โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณรอบสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สํานักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 329 ลําดับที่ 10

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5

จํานวน 5,000 บาท

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 10,000 บาท

โครงการวันสถาปนา อบต./วันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงาน,จัดนิทรรศการวันทองถิ่น
ไทย เพื่อเป็นการเผยแพรประวัติความเป็นมาของทองถิ่นไทย เผย
แพรผลงานภารกิจการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ที่อบต.ปอ ดํา
เนินการ ใหแกประชาชนตําบลคางพลู ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
ขอมูล ขาวสาร อยางทั่วถึงไดโดยสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 346 ลําดับที่ 43

โครงการศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําทองถิ่นที่
ตําบลคางพลู และพนักงานสวนตําบล อบต.คางพลู

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฯโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเขารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร ดังนี้ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนาที่ 337 ลําดับที่ 31
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมแซมเครื่องใชสํานัก
งาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ทีวี เครื่องเสียง ตูเย็น เกาอี้ ตู
เก็บเอกสาร ฯลฯ ใหเบิกจายเทาที่จายจริงและประหยัด
-กรณีเพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะสวนกลางที่
อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
ใหเบิกจายตามเกณฑดังนี้ (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562)
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดโดยใชตัวอยางสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพและครุภัณฑโดยสภาพตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจํา
เป็นและประหยัด ดังนี้
1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด กรรไกร เกาอี้พลาสติก แรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจํา
ลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค ซองเอกสาร ตลับ
หมึก นํ้าหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สั่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เชน หลอดไฟ บัลหลาด ปลั๊ก
ไฟ ไมโครโฟน ลําโพง ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็นสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงาน โดยใชตัวอยางสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและ
ครุภัณฑโดยสภาพตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและ
ประหยัด ดังนี้
1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
นํ้า จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองนํ้า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผาหม ผาปูโตะ นํ้าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถยนตสวน
กลางที่สํานักปลัดดูแลรับผิดชอบ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะ
และขนสงที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักปลัด

วันที่พิมพ : 21/9/2563  15:50:01 หนา : 12/54



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อจัดทําวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน โดยใชตัวยางสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑโดยสภาพตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผนซีดี รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯล
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน โดยใชตัวยางสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑโดย
สภาพตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนว
ทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด ดังนี้
1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลีบผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับ
คืนสภาพเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรออมไดรฟ
 แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAMคัตชีทฟีดเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิก

ค่าสาธารณูปโภค รวม 257,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า องคการบริหารสวนตําบลและหรืออาคารอื่น
ที่อยูในความรับผิดชอบหรือดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล ดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบนํ้าประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาอากรแสตมป์ คาใชจายที่เกิด
จากการใชบริการไปรษณียตาง ๆ อันจําเป็นในการปฏิบัติราชการ

งบลงทุน รวม 1,842,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 242,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จักรยานยนต ขนาด  110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา (ตามบัญชีคุรุภัณฑ
ปีลาสุด)

จํานวน 44,800 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นตํา
(1) กรณีขนาดตําํกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดไมเกิน
กวา  ซีซีที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาดซีซี
ที่กําหนดไว
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุดสาหกรรม ครุภัณฑนี้อยูในบัญชีราคากลางมาตร
ฐานครภัณฑ ของทางราชการ

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกเคมีชนิดฝอยละออง(ULV)สะพายหลัง 2 เครื่อง (ไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ อิงราคาตามทองตลาด)

จํานวน 170,000 บาท

- เครื่องยนต เบนซินแบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง
- กําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 5 แรงมา
- กําลังลมคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 680 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
- อัตราความเร็วจานเหวี่ยงน้ํายาไมนอยกวา  20,000 รอบ/นาที
- ขนาดถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 12 ลิตร
- ขนาดถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา 1.4 ลิตร
-  น้ําหนักเครื่อง(ไมรวมน้ํายา)ไมเกิน  12  กิโลกรัม
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคามาตรา
ฐานครุภัณฑ ปีลาสุด)

จํานวน 27,700 บาท

รายละเอียดคุณคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ
2. ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระบบ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที่ True
4. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นตํา
5. ความละเอียดไมนอยกวา 1024 x 768 พิกเซล
6. คา Contrast ไมนอยกวา 15,000 : 1 ขนาดภาพไมนอย
กวา 30 – 300 นิ้ว

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,600,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลคางพลู

จํานวน 1,600,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ อบต.คางพลู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง พัฒนาระบบตาง ๆ เชน ดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการทางดานตาง ๆ  ของ
องคการบริหารสวนตําบลพรอมประเมินผลสรุปในรูปแบบรายงาน
หรือรูปเลม ตลอดจนคาใชจายอื่น ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของใน
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,514,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,796,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,796,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,435,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดกองคลัง 4 อัต
รา จํานวน 12 เดือน และตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล
คางพลู เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
) โดยใชบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น บัญชี 5 ตั้งจาย
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงดังนี้พนักงานสวนตําบล 
1. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  เลขที่
ตําแหนง 20-3-04-2102-001 จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. เลขที่ตําแหนง 20-3-04-3201-
001 จํานวน 1 อัตรา
3. เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. เลขที่ตําแหนง 20-3-04-
4204-001 จํานวน 1 อัตรา
4. เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. เลขที่ตําแหนง 20-3-04-4203-001
  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น (ตําแหนง
ทางบริหาร) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564-2566) ตั้งจายใหกับพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตําแหนงดังนี้
1.) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เลข
ที่ 20-3-04-2102-001 ตําแหนง 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 295,680 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจสังกัดกองคลัง 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ
.2564-2566) ตั้งจายใหกับพนักงานจางตําแหนงดังนี้พนักงานจาง
ตามภารกิจ
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ) จํานวน 1
 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 23,160 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน แผนอัตรากําลัง 3
 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ตั้งจายใหกับพนักงานจาง ดัง
นี้พนักงานจางตามภารกิจ
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ) จํานวน 1
 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 718,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ใหแก พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 25,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาจัดทําของขวัญหรือของ
ที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาพนักงาน  คาติดตั้งโทรศัพทคาซอม
แซมไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายไฟ หรือคาบริการ
ที่จําเป็นอื่นๆคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางโทรทัศน เคเบิ้ลทีวีและวิทยุกระจายเสียงคาปรับ
ปรุงและจดทะเบียนเวปไซดคาจัดทําวารสาร หนังสือ หนังสือ
พิมพ สิ่งพิมพตาง ๆคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค
ตาง ๆคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 เชน คณะผูบริหารทองถิ่น,สมาชิก
สภาทองถิ่น,พนักสวนตําบล,พนักงานจาง,หรือผูที่ อบต.มีคําสั่งให
ไปปฏิบัติราชการ 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมแซมเครื่องใชสํานัก
งาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ทีวี เครื่องเสียง ตูเย็น เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ ใหเบิก
จายเทาที่จายจริงและประหยัด
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานกองคลังเชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิ
ปหนีบ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ลวด กาว แบบพิมพ ฯลฯ และวัสดุ
อื่นอันจําเป็น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนว
ทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อจัดทําวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน โดยใชตัวยางสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑโดยสภาพตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผนซีดี รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 1.แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล 2.เทปบันทึกขอมูล 3.หัวพิมพหรือแถบพิมพสํา
หรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 4.ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร5.แผนกรองแสง 6.เมาส 7.พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 8
.เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยใชตัวยางสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุโดยสภาพและครุภัณฑโดยสภาพตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ เชน ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง นํ้ายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาอากรแสตมป์ คาใชจายที่เกิด
จากการใชบริการไปรษณียตาง ๆ อันจําเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม (อินเตอรเน็ต) คาติดตั้ง
ระบบ คาบริการอินเตอรเน็ตที่ใชในสํานักงาน คาบริการวางระบบ
โทรศัพทภายในสํานักงาน คาบริการติดตั้งวางระบบอินเตอร
เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต
.และเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 585,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 585,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหมี
ความเขมแข็งเพื่อนําความรูความสามารถมาชวยเหลือเจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนในพื้นที่เพื่อใหการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

วันที่พิมพ : 21/9/2563  15:50:01 หนา : 21/54



โครงการฝึกอบรมและทบทวนอปพร. จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวน สมาชิก อปพร.ตําบลคางพลูเพื่อใหมีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย จิต
ใจ ใหมีความพรอม มีทักษะ ในการปฏิบัติงานดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตําบลคางพลู 
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมทบทวน อพปร. ทั้งชุด
ใหมและชุดเกา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 317 ลําดับที่ 1
 

โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบรอย ความสะอาดในพื้นที่
สาธารณะตําบลคางพลู

จํานวน 10,000 บาท

สําหรับเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ทําความสะอาด
ครั้งใหญ (Big Cleaning Day)ในเขตตําบลคางพลู  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 324 ลําดับที่ 17

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบ็ตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรค หัวเทียน ไข
ควง น็อต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ สําหรับรถดับ
เพลิง รถบรรทุกน้ํา รถกูภัย รถยนต  และยานพาหนะอื่น ๆ รวม
ถึง เครื่องหมายจราจรตางๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ถังดับ
เพลิง ทอดูดตัวหนอน  สายสงนํ้าดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง 
และอุปกรณ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดสะทอนแสงชุด
ดับเพลิงและเครื่องแตงกายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานดับ
เพลิง คาตัดเครื่องแตงกายของ อปพร.ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2560
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ถังดับ
เพลิง ทอดูดตัวหนอน  สายสงนํ้าดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง และ
อุปกรณ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,671,960 บาท

งบบุคลากร รวม 939,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 939,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 777,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) จํานวน 12 เดือน  โดย
ใชบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น บัญชี 5 ดังมีตําแหนง
ดังตอไปนี้
พนักงานสวนตําบล
1. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ตน) เลขที่ตําแหนง 20-3-08-2107-001 จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. เลขที่ตําแหนง 20-3-08-3803-001
 จํานวน 1 อัตรา
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองการ
ศึกษาฯตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) จํานวน 12
 เดือนโดยใชบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3
) ดังนี้
พนักงานจางทั่วไป
1. ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานทั่ว
ไป สังกัดกองการศึกษาฯ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 698,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ใหแก พนักงานสวนตําบล พนักงานครูและ พนักงาน
จาง(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
 และแกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือคาศึกษาเลาเรียนบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตาม
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษา ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257วันที2่8  มิถุนายน  2559

วันที่พิมพ : 21/9/2563  15:50:01 หนา : 24/54



ค่าใช้สอย รวม 348,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาเขาเลมหนังสือ คา
วารสาร คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ให
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 กรณีอื่นๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
การปฏิบัติกําหนดไว โดยเบิกจายจริงเทาที่จําเป็นและประหยัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู และพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษาฯ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติซึ่งเป็นคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินโครงการฯ ใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการฯปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หนาที่ 230 ขอที่ 4
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โครงการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลคางพลู จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชนตําบลคางพลูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กใน
การ
การสอน การจัดทําสื่อตางๆและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 230 ขอที่ 45 

โครงการประชุมประจําปีของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคางพลู จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประจําปีสภาเด็ก
และเยาวชน การจัดทําสื่อตางๆและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 230 ขอที่ 45 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีจายเป็นคาซอมแซมสํานักงาน อบต. ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 213,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานโดยใชตัวอยางสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
และครุภัณฑโดยสภาพตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชํารุพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัด
ซื้อเทาที่ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แกว
นํ้า ถาด จานรอง ไมกวาด แปรง มุง ฯลฯ ในปีงบ
ประมาณ 2563 กองการศึกษาฯ มีแผนการจัดซื้อถาดหลุมสําหรับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และจัดซื้อแกวนํ้า  (ตามจํานวนเด็ก ณ
 ปัจจุบัน) โดยใชตัวอยางสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและ
ครุภัณฑโดยสภาพตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยใชตัวอยาง
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑโดยสภาพตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่ใช
จริงตามความจําเป็นและประหยัด
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วัสดุการศึกษา จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก
- เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ขอมูลระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา ณ 10 มิถุนายน 2562)ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2551 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ของวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก วัสดุ
คงทน เชน ไมโครโฟน คาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯ
ลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพงแผง
วงจร ผังแสดงวงจร ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงานและอาคารสิ่ง
ปลูกสรางอื่น ที่อยูในความรับผิดชอบ
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งบลงทุน รวม 184,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 2 ตัว จํานวน 17,000 บาท

(ไมมีรายละเอียดตามบัญมาตราฐานครุภัณฑ อิงราคาตามทอง
ตลาด)มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
-มีขนาดกวาง 55 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 85 ซม.
-ปรับระดับสูงสุดไดถึง 95 ซม.
-ทาวแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม มีปลอกแขน PU สีดําคุม
-เบาะและพนักพิงหุมดวย PU คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
-เกาอี้ปรับระดับขึ้นลงไดดวยไฮโดรลิค และล็อกการเอนได
-ขาเกาอี้เป็นขาเหล็กซุบโครเมี่ยมอยางดี
(ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 391 ขอ
ที่ 53)

โต๊ะทํางานเหล็กจํานวน 2 ตัว จํานวน 17,000 บาท

(ไมมีรายละเอียดตามบัญมาตราฐานครุภัณฑ อิงราคาตามทอง
ตลาด)มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
-โครงโต๊ะเหล็ผลิตจากแผนเหล็กทําสี
-ท็อปโต๊ะผลิตจากไม Particle Board 
-ปิดผิวดวย Formicalaminate ลายไม ปิดขอบ PVC Edge
-ผิว laminate ทนตอความรอน ความชื้น และรอยขีดขวนได
ดี ทําความสะอาดงาย
-ลิ้นชักดานขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อก
ลิ้นชัก จํานวน 2 ชุด
-กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกลอไนลอน แข็งแรงทน
ทาน
-เสริมคานเหล็กดานลางเพิ่มความแข็งแรง ใชเป็นที่พักเทาขณะนั่ง
ทํางานไดดี
-ขนาดกวาง 212.9 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 75 ซม.                
 (ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 390
 ขอที่ 52)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง

โครงการปรับปรุงป้ายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คางพลู (แหงที่ 2) 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลคางพลู กําหนด

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดปกติ

โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คางพลู (แหงที่ 
2) ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลคางพลู กําหนด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุ
งรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดปกติเชน คาซอมวัสดุครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางอาคารสถานที่บูรณะอาคารหรือทรัพยสินอื่นๆ
ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,850,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,850,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ สําหรับคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลคางพลู จํานวน 460 คนๆละ 20 
บาท จํานวน 200 วัน

จํานวน 1,840,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในการดําเนินงาน
จัดหาอาหารกลางวันสําหรับเลี้ยงเด็กนักเรียน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอ
โนนไทย ประจําปี ๒๕๖4

จํานวน 10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,575,228 บาท
งบบุคลากร รวม 908,542 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 908,542 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 527,182 บาท

เงินเดือน ครู
1 ตําแหนง ครู คศ.1 จํานวน 2 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 333,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบ
ประมาณ (พ.ศ.2561 - 2563) หนังสือ สนง.กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
พนักงานจางตามภารกิจ
1 ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
1.ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

 เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตาง ๆ ใหแก
พนักงานจาง ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลและประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเนคร
ราชสีมาและตามหนังสือ สนง.กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558 โดยคํานวณตั้งจาย
ไว12 เดือน
พนักงานจางตามภารกิจ
1 ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
1.ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,651,686 บาท
ค่าใช้สอย รวม 566,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมผูปกครองเด็ก ศพด. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผูปกครองเด็ก ศพ
ด.ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 221 ลําดับที่ 11

โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ ศพด. จํานวน 30,100 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสําหรับ ศพด.ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 236 ลําดับที่ 64
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 482,000 บาท

-เพื่อเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศพด. (คาราย
หัว) จํานวน 70 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (ปรากฎอยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 220 ขอที่ 2)
-เพื่อเป็นคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษา และเครื่องเลน
พัฒนาการของเด็ก ศพด.(คารายหัว) จํานวน 70 คนๆละ 1,700
 บาท (ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนาที่ 224 ขอที่ 22)
-เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด
. ของ อปท.จํานวน 2 คนๆละ 10,000 บาท (ปรากฎอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 251 ขอที่ 92)

โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็ก ศพด. จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน
สําหรับเด็ก ศพด. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 235 ลําดับที่ 61

โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก ศพด. จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาอุปกรณการ
เรียนสําหรับเด็ก ศพด. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 236 ลําดับที่ 62

โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก ศพด. จํานวน 21,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเครื่องแบบนัก
เรียนสําหรับเด็ก ศพด. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 236 ลําดับที่ 63

ค่าวัสดุ รวม 1,035,586 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ซึ่งอยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล คาไฟฟ้ากลองวงจรปิดและคาไฟฟ้า
สาธารณะอื่นๆ 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,015,586 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลคางพลู

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลคางพลู
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 15,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสํามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสํารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสํารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 395
 ขอที่ 61
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 714,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 714,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

-คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คนๆละ 6,000
 [บาท/เดือนๆละ 12,000 บาท จํานน 12 เดือน 
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงาน
หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง ใหแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนา
อยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียง ที่
ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้นเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจายพ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการความรวมมือในการกําจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพื่อจัดอบรมใหความรู
ในการคัดแยกขยะอยางถูกวิธีตามหลัก 3Rs เพื่อสงเสริมและสนับ
สนุนใหประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
ครบทุกแหง โดยเนนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการจัดการ
ขยะจากภาค
ประชาชนเป็นกลไกหลักที่สําคัญ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 257 ลําดับที่ 16
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โครงการป้องกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฯเพื่อระงับและควบคุม
การแพรระบาดของโรคมิใหกระจายในชุมชน เชน การพนหมอก
ควันกําจัดพาหะของโรคไขเลือดออก มาลาเรีย เพื่อระงับและควบ
คุมการแพรกระจายของโรค การกําจัดยุงแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยจะดําเนินโครงการใน
กรณีเฝ้าระวังหรืออาจเกิดสถานการณการระบาดของโรค เป็น
โครงการตามปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 256 ลําดับที่ 12

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาของอบต.คางพลู ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเป็นเงินที่ไดรับจัดสรรเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ตัว โดยรับการจัดสรรตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจา
ของและไมมีเจาของ จากการสํารวจของสํานักปลัด อบต.คาง
พลู โดยคํานึงถึงการขนสงและการจัดเก็บวัคซีนตามระบบลูกโซ
ความเย็น (Cold Chain)ดวย โดยในการจัดซื้อวัคซีนใหถือปฏิบัติ
ตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ปีงบ
ประมาณ 2562 ตามความนัยหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 2562 ลําดับที่ 28
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชา
ชนตําบลคางพลู ในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ คาใชจายใน
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร การ
ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับภารกิจ จายเงินอุด
หนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหแก
หมูบาน หมูบานละ20,000บาท จํานวน 10 หมูบาน โดยดําเนิน
การโอนงบประมาณใหแกคณะกรรมการหมูบานที่เสนอขอ
รับ โดยอาจพิจารณาโอนผานบัญชีคณะกรรมการหมูบานที่ใชใน
การปฎิบัติงานอยูแลวหรืออาจพิจารณาเปิดบัญชีใหมตามที่เห็น
สมควร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนาที่ 261
  ลําดับที่ 26

โครงการสํารวจจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัย

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
เจาหนาที่ในการสํารวจขอมูลสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ โดยใหทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน และเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกเจาหนาที่บันทึกขอมูลใน
ระบบ เพื่อรายงานขอมูลใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเป็น
ขอมูลการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัย โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาและแมว ตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรเป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร กรณีวัสดุคงทน เชน ชุดเครื่อง
มือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหาม
คนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯกรณีวัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและ
ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิ
เจน นํ้ายาตาง ๆ เลือด สายบาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อม
เงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สัตวเลี้ยงเพื่อทดลองวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย หลอดเอเซเรย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ซึ่งวัสดุที่จัดซื้อเป็นวัสดุจําเป็นตองใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจดานการสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือครอบครัวผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือครอบครัวผูดอย
โอกาส ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 288 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 288 ลําดับที่ 5
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โครงการพัฒนาคุํณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 288 ลําดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,107,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,167,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,167,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 704,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(แกไขเพิ่มเติม) ตามแผน
อัตรา 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) จํานวน 12 เดือนโดยใชบัญชีอัตรา
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น บัญชี 5 ดังมีตําแหนงดังตอไปนี้
1.ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เลขที่
ตําแหนง 20-3-05-2103-001 จํานวน 1 อัตรา
2.นายชางโยธา(ปง./ชง.) ลขที่ตําแหนง 20-3-05-4701-001 จําน
วน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ตําแหนง
ทางบริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (เพิ่ม
เติม)  รวม 12 เดือนดังมีตําแหนงตอไปนี้
 1. ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เลขที่
ตําแหนง 20-3-05-2103-001 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 397,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป สังกัด กองชาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2554-2566
)  จํานวน 12 เดือนโดยใชบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 3)  ดังมีตําแหนงตอไปนี้
พนักงานจางตามภารกิจ
1..ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
1..คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก พนักงานจางทั่ว
ไป สังกัด กองชาง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบลลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) มีตําแหนงตอไปนี้
พนักงานจางทั่วไป
1.คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ใหแก พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาเขาเลมหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาจางเหมาบริการซอมบํารุงยาน
พาหนะและขนสงคาบริการเปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนถายนํ้ามัน
เครื่อง คาบริการติดตั้งผามาน คาบริการดูดฝุ่นลางทําความสะอาด
รถยนต,คาบริการรักษาความปลอดภัย,คาบริการทําความ
สะอาด คาจางสงหนังสือ คาจางเหมาจัดบริการอื่น ๆ คาจางแปล
เอกสาร คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นตามภารกิจของ อบต
. คาจางจัดเก็บ เก็บขน กําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ *กรณีเบิกจายคา
จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ/คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 กรณีอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือตามที่มีระเบียบ กฎหมาย แนวทางการ
ปฏิบัติกําหนดไว โดยเบิกจายจริงเทาที่จําเป็นและประหยัด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2557 เจาหนาที่ทองถิ่นตามความหมายของระเบียบ ดัง
นี้ ผูบริหารทองถิ่น,สภาทองถิ่น,พนักสวนตําบล,พนักงานจาง,หรือ
เจาหนาที่ผูไดรับคําสั่งจาก อบต.ใหไปราชการเกี่ยวกับราชการ
ทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมแซมเครื่องใชสํานัก
งาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ทีวี เครื่องเสียง ตูเย็น เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ ใหเบิก
จายเทาที่จายจริงและประหยัด
-กรณีเพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะสวนกลางที่
อยูในความรับผิดชอบของกองชางใหเบิกจายตามเกณฑดังนี้
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ 2562)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานโดยใชตัวอยางสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
และครุภัณฑโดยสภาพ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด 

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสราง เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกอสราง เชน 1.ไมตางๆ 2.นํ้ามันทาไม 3.ทินเนอร 4.สี 5
. แปรงทาสี 6.ปูนซีเมนต 7.ปูนขาว 8.ทราย 9.อิฐหรือซีเมนตบล๊
อก 10.กระเบื้อง 11.สังกะสี 12. ตะปู 13.คอน 14.คีม 15
.ชะแลง 16.จอบ17.เสียม 18.สิ่ว 19.ขวาน 20.สวาน 21.เลื่อย 22
.กบไสไม 23.เหล็กเสน 24.เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง 25.ทอนํ้าบาดาล 26. ทอนํ้าและอุปกรณประปา 27
.ทอตางๆ 28.โถสวม 29.อางลางมือ 30.ราวพาดผาฯลฯตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่
ใชจริงตามความจําเป็นและประหยัด
2.จัดซื้อวัสดุซอมแซมถนนในความรับผิดชอบเพื่อเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุซอมแซมถนนในความรับผิดชอบ เชน 1.หินคลุก2.หินฝุ่น 3
.ลูกรัง 4.ยางมะตอย 5.ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัด
ทําตูรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียนประจําหมูบาน การเผยแพร
ขอมูลขาวสารโดยการจัดทําแผนพับ ใบปลิว และเอกสารสรุปผล
การดําเนินงานของอบต. คาโฆษณาและเผยแพร รายการเกี่ยวกับ
การจางโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน และ
สี ฟีลม ฟีลมสไลด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการอัดขยายแถบ
บันทึกเสียงหรือภาพภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี แผนไวนิหรือ
สิ่งพิมพตางๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชํารุดพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเทาที่ใชจริงตามความจํา
เป็นและประหยัด
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งบลงทุน รวม 2,510,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,510,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จํานวน 2 ชวง)  สายคาง
พลูกลาง ซอย1/2 (ขางบานลุงประพันธ) และสายหนองพิมาน ซอย2

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50
 เมตร ยาว  64.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พรอมไหลทางหิน
คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.
ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว  73.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พรอมไหลทางหิน
คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 443 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีตไม
นอยกวา 66.45 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 32 หนา 14

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานกะพี้-บานหนอง
กก)

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 75.50
 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขาง เฉลี่ยขาง
ละ 0.30 ม.
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 453.00 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 67.95 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 15 หนา 8
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานหนองตาล-สาย
ออ)

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  112.00
 เมตร  หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ยขาง
ละ 0.30 ม.
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 448.00 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 67.20 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 19 หนา 9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานหนองบัว-บาน
คางพลูใต)

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  112.00
 เมตร  หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ยขาง
ละ 0.30 ม.  
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 448.00 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 67.20 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 24 หนา 11

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบึงหนองราง) จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  112.00
 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ยขาง
ละ 0.30 ม.
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 448.00 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 67.20 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 7 หนา 5
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเสือทอง ซอย8) จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว  147.00
 เมตร  หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ยขาง
ละ 0.30 ม.
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 441.00 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 66.15 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 29 หนา 13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองขาม 
(จํานวน 2 ชวง)

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ชวงที่1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว  97.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทางหิน
คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.
ชวงที่2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว  15.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทางหิน
คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 13 หนา 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไพรพนม ซอย3 
(จํานวน 2 ชวง)

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ชวงที่1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50
 เมตร ยาว 76.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ทางแยก 28 ตร.ม
. พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.  
ชวงที่2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50
 เมตร ยาว 44.50 เมตร  หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทางหิน
คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 ม.  
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 449.75 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 67.46 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 34 หนา 14
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบึงคางพลูเหนือ1 
(หลังวัดคางพลูเหนือ) จํานวน 2 ชวง

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ชวงที่1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 30
 เมตร  หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ยขาง
ละ 0.30 ม.
ชวงที่2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 82
 เมตร  หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ยขาง
ละ 0.30 ม.
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 448.00 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 67.20 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่
กําหนด)  
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 1 หนา 4

โครงการชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานในกรณีเพิ่มเติมงานกอสรางจากคางานเดิมตาม
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกบดอัดแนน ถนนสายบานซิน 
- บานหนองตาล (จํานวน 3 ชวง)

จํานวน 250,000 บาท

ปริมาณงาน
ชวงที่1 กวาง 3.00 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.10 ม. 
ชวงที่2 กวาง 3.00 ม.ยาว 60 ม. หนา 0.10 ม.  
ชวงที่3 กวาง 3.00 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.
รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,130 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 319.50 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กําหนด)
ตามแผนพัฒทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที1่ ปี พ.ศ
.2563 ลําดับที่ 4 หนา 4
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งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เชน หลอดไฟ บัลหลาด รางไฟ สายไฟฯลฯ
 และอุปกรณซอมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายในความ
รับผิดชอบของกองชาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการฯลฯ 
ในพื้นที่ตําบลคางพลู

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่จําเป็นและเบิกจายไดตามระเบียบที่
เกี่ยวของในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลคาง
พลู เพื่อสงเสริมความสามารถทางกีฬาและเป็นกิจกรรมตานยา
เสพติดของเยาวชนประชาชนตําบลคางพลูและคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวของกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 303 ลําดับที่ 14
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โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับขอมูล ปัญหาความ
ตองการ ขอเสนอวิธีการแกไขปัญหาของหมูบาน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ เพื่อ
รับทราบปัญหา ความตองการ แนวทางการพัฒนาทองถิ่น แนว
ทางการแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน รับฟัง
ปัญหา ผลกระทบจากการดําเนินงานตามภารกิจของทองถิ่น รับ
ฟังความคิดเห็นรางขอบัญญัติทองถิ่น การออกกฎหมายทอง
ถิ่น การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงานตางๆ ผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม การบริหารจัดการขยะ ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนาที่ 300 ลําดับที่ 11

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกลุมอาชีพผลิต
พืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน โดยจัดอบรมใหความรูการรวมกลุม
อาชีพเพื่อปลูก ผลิต แปรรูปพืชปลอดสารเคมี ไมมีอันตราย หรือ
สารตกคาง และการผลิตพืชที่มีคุณภาพไดมาตรฐานที่ตลาดตอง
การ วิธีการสรางมูลคาพืช ผลผลิตจากพืชตาง ๆ ในทองถิ่น เพื่อ
สรางรายได ความมั่นคงทางอาชีพแกประชาชน ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 276 ลําดับที่ 14
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โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ
2. เพื่อทูลเกลาฯถวายโครงการแด สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
3. เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลคางพลู
4. เพื่อใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
แกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนเป้าหมาย
เพื่อ อนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปัก และดําเนินงานใน
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมการสํารวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูก รักษาพันธุกรรม
พืช กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมขอ
มูลพันุกรรมพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืช ทั้งนี้ ยังไดเนนการศึกษาวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ และการวิจัยและพัฒนาพืชมีศักยภาพในพื้นที่เพื่อ
เขาสูระดับอุตสาหกรรมตอไป โดยดําเนินการตามคูมือการดําเนิน
โครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 277 ลําดับที่ 19
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สําหรับใชในงานสงเสริม
การเกษตรในพื้นที่ตําบลคางพลู ดังนี้
1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแลวไมคุม
คา เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน
เบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวนํ้า นํ้าเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคสงเสริมการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

โครงการอบต.รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,414,121 บาท

งบกลาง รวม 10,414,121 บาท
งบกลาง รวม 10,414,121 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 86,214 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
คางพลูโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต
.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว.22 มกราคม 2557และตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 ขอ 33 “ใหพนักงานจางไดรับสิทธิ
ประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกัน
สังคม”ในอัตรารอยละ 5 และใหหักเงินคาจางพนักงานจางสมทบ
ในอัตราเดียวกันปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 334 ลําดับที่ 26

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจาง ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางที่ตั้งงบประมาณทั้งปีเพื่อใหความคุมครอง
แกพนักงานจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อัน
เนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง (องคการบริหารสวนตําบล
คางพลู) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4132 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และ
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 347 ลําดับที่ 25
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,331,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 ซึ่งเป็นผูสูงอายุที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตามประกาศ
องคการบริหารสวนตําบลคางพลู เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จายตามอัตราแบบ
ขั้นบันใดชวงอายุ อายุ 60-69 ปี รายละ 600 บาทตอ
เดือน/อายุ 70-79 ปี รายละ 700 บาทตอ
เดือน/อายุ 80-89 ปี รายละ 800 บาทตอเดือน/อายุ 90 ขึ้น
ไป รายละ 1,000 บาทตอเดือน) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 287 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,401,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ ที่มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2561 ซึ่งเป็นผูพิการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลคาง
พลู เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยความพิการ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 กําหนดจายอัตรารายละ 800 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 287 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในพื้นที่ตําบลคางพลูที่ยื่น
คําขอรับเบี้ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2548 ขอ 16 และ ขอ 17 และตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 288 ลําดับที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อนําไปใชจายกรณีฉุกเฉิน เรงดวน เชนเกิดสาธารณภัยใน
พื้นที่ ปัญหาความเดือดรอนของประชาชน หากไมดําเนิน
การ อาจกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ความเดือดรอนแก
ประชาชนหมูมาก โดยนําระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ปรากฏตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0809.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นแนวทางการใชจายเงินสํารองจายปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 326 ลําดับที่ 22

รายจายตามขอผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น(สปส ช.)ตําบลคาง
พลู

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นหรือ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคางพลู ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2561ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 272 ลําดับที่ 48

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 177,707 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2546 ขอ 8 เงินที่
สมทบใหคํานวณจากประมาณการรายรับตามขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปีดังกลาว (พ.ศ.2557) โดยไมตองนําราย
รับประเภทพันธบัตร เงินกู หรือเงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน
มารวมคํานวณ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหคํานวณใน
อัตรารอยละ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 335 ลําดับที่ 27
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น(สปส ช.)ตําบล
ค้างพลู

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

86,214

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,331,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

177,707

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,401,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น(สปส ช.)ตําบล
ค้างพลู

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

86,214

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,331,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

177,707

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,401,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,540,800 1,540,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 397,200 441,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 704,520 1,305,142

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 144,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 168,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 754,560 1,593,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

47,160 131,160

เงินเดือนพนักงาน 4,658,880 6,668,542

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 95,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

310,000 474,000

ค่าเช่าบ้าน 275,000 347,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 220,000 538,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง นายก/สมา
ชิกอบต.กรณีครบวาระ
และแทนตําแหน่งที่ว่าง
ลง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

คาใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในวันสําคัญของ
ทางราชการหรืองานที่มี
ความจําเป็น ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง นายก/สมา
ชิกอบต.กรณีครบวาระ
และแทนตําแหน่งที่ว่าง
ลง

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 110,000

คาใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในวันสําคัญของ
ทางราชการหรืองานที่มี
ความจําเป็น ฯลฯ

3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการความร่วมมือ
ในการกําจัดขยะและคัด
แยกขยะในชุมชน

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเทิดทูนสถาบัน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการติดป้ายประชา
สัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต

โครงการประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลค้างพลู

5,000

โครงการประชุม
ประจําปของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลค้าง
พลู

5,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็ก ศพด.

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการความร่วมมือ
ในการกําจัดขยะและคัด
แยกขยะในชุมชน

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเทิดทูนสถาบัน

25,000 25,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการติดป้ายประชา
สัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต

3,000 3,000

โครงการประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลค้างพลู

5,000

โครงการประชุม
ประจําปของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลค้าง
พลู

5,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็ก ศพด.

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบสํานักงาน

โครงการป้องกันกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ของอบต.ค้างพลู ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

100,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอปพร.

โครงการฝึกอาชีพ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบสํานักงาน

50,000 50,000

โครงการป้องกันกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ของอบต.ค้างพลู ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

100,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอปพร.

200,000 200,000

โครงการฝึกอาชีพ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการพัฒนาคุุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

10,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การใช้หญ้าแฝกตาม
แนวพระราชดําริ

5,000

โครงการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความ
สะอาดในพื้นที่
สาธารณะตําบลค้างพลู

โครงการวันสถาปนา 
อบต./วันท้องถิ่นไทย

โครงการศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น
ที่ตําบลค้างพลู และ
พนักงานส่วนตําบล อบ
ต.ค้างพลู

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการพัฒนาคุุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

10,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
การใช้หญ้าแฝกตาม
แนวพระราชดําริ

5,000

โครงการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความ
สะอาดในพื้นที่
สาธารณะตําบลค้างพลู

10,000 10,000

โครงการวันสถาปนา 
อบต./วันท้องถิ่นไทย

5,000 5,000

โครงการศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น
ที่ตําบลค้างพลู และ
พนักงานส่วนตําบล อบ
ต.ค้างพลู

350,000 350,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการฯ
ลฯ ในพื้นที่ตําบลค้าง
พลู

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อพ
.สธ.)

30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดเวทีประชาคม เพื่อ
รับข้อมูล ปัญหาความ
ต้องการ ข้อเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการฯ
ลฯ ในพื้นที่ตําบลค้าง
พลู

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อพ
.สธ.)

30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดเวทีประชาคม เพื่อ
รับข้อมูล ปัญหาความ
ต้องการ ข้อเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับ ศพด.

30,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

482,000

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
ศพด.

14,000

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนสําหรับ
เด็ก ศพด.

14,000

โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็ก ศพด.

21,000

โครงการสํารวจจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย

20,000

โครงการอบต.รวมใจ
ภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับ ศพด.

30,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

482,000

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
ศพด.

14,000

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนสําหรับ
เด็ก ศพด.

14,000

โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็ก ศพด.

21,000

โครงการสํารวจจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย

20,000

โครงการอบต.รวมใจ
ภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 225,000 275,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย 160,000 160,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 23,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,015,586

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 15,000

วัสดุการศึกษา 105,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 173,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 130,000 180,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 15,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,015,586

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 35,000

วัสดุสํานักงาน 190,000 255,000

วัสดุการศึกษา 105,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 12,000 32,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 320,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2 ตัว 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางานเหล็กจํานวน 
2 ตัว

17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี

15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกเคมีชนิด
ฝอยละออง(ULV)
สะพายหลัง 2 เครื่อง 
(ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ อิง
ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จักรยานยนต์ ขนาด  
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา (ตามบัญชีคุรุ
ภัณฑ์ปล่าสุด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางานเหล็กจํานวน 
2 ตัว

17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี

15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกเคมีชนิด
ฝอยละออง(ULV)
สะพายหลัง 2 เครื่อง 
(ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ อิง
ราคาตามท้องตลาด)

170,000 170,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จักรยานยนต์ ขนาด  
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา (ตามบัญชีคุรุ
ภัณฑ์ปล่าสุด)

44,800 44,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจค
เตอร์ 1 เครื่อง (ราคา
ตามบัญชีราคามาตรา
ฐานครุภัณฑ์ ปล่าสุด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จํานวน 2 ช่วง)  สาย
ค้างพลูกลาง ซอย1/2 
(ข้างบ้านลุงประพันธ์) 
และสายหนองพิมาน 
ซอย2

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านกะพี้-บ้าน
หนองกก)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านหนอง
ตาล-สายออ)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านหนองบัว-บ้าน
ค้างพลูใต้)

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจค
เตอร์ 1 เครื่อง (ราคา
ตามบัญชีราคามาตรา
ฐานครุภัณฑ์ ปล่าสุด)

27,700 27,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จํานวน 2 ช่วง)  สาย
ค้างพลูกลาง ซอย1/2 
(ข้างบ้านลุงประพันธ์) 
และสายหนองพิมาน 
ซอย2

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านกะพี้-บ้าน
หนองกก)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านหนอง
ตาล-สายออ)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านหนองบัว-บ้าน
ค้างพลูใต้)

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายรอบบึงหนองราง)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายเสือทอง ซอย8)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหนองขาม 
(จํานวน 2 ช่วง)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยไพรพนม ซอย3 
(จํานวน 2 ช่วง)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบบึงค้างพลู
เหนือ1 (หลังวัดค้างพลู
เหนือ) จํานวน 2 ช่วง

250,000

โครงการชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  15:50:52 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายรอบบึงหนองราง)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายเสือทอง ซอย8)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหนองขาม 
(จํานวน 2 ช่วง)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยไพรพนม ซอย3 
(จํานวน 2 ช่วง)

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบบึงค้างพลู
เหนือ1 (หลังวัดค้างพลู
เหนือ) จํานวน 2 ช่วง

250,000

โครงการชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนหินคลุกบดอัด
แน่น ถนนสายบ้านซิน - 
บ้านหนองตาล (จํานวน 
3 ช่วง)

250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลค้างพลู

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงป้าย
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ค้างพลู (แห่งที่ 2) 
ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลค้าง
พลู กําหนด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนหินคลุกบดอัด
แน่น ถนนสายบ้านซิน - 
บ้านหนองตาล (จํานวน 
3 ช่วง)

250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลค้างพลู

1,600,000 1,600,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงป้าย
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ค้างพลู (แห่งที่ 2) 
ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลค้าง
พลู กําหนด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ค้างพลู (แห่ง
ที่ 2) ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลค้างพลู กําหนด

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ของ อบต.ค้างพลู

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อําเภอโนนไทย 
ประจําป ๒๕๖4

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ค้างพลู (แห่ง
ที่ 2) ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลค้างพลู กําหนด

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ของ อบต.ค้างพลู

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อําเภอโนนไทย 
ประจําป ๒๕๖4

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

วันที่พิมพ์ : 21/9/2563  15:50:52 หน้า : 28/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
สําหรับค่าอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่
ตําบลค้างพลู จํานวน 
460 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน

1,840,000

รวม 10,414,121 125,000 10,000 110,000 4,207,720 30,000 714,000 6,247,188
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
สําหรับค่าอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่
ตําบลค้างพลู จํานวน 
460 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน

1,840,000

รวม 585,000 13,078,620 35,521,649
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