
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองท่อมใต้
อําเภอ คลองท่อม   จังหวัดกระบี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,494,626 บาท
งบบุคลากร รวม 7,997,136 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,281,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองท่อม
ใต้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,030,816 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,811,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งสาย
งานบริหาร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,778,168 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 206,748 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 2,867,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 502,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ตลอดจนผู้
มีสิทธิทีได้รับการแต่งตังให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและเพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างทีมีสิทธิตามระเบียบฯ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ทีมีสิทธิตามระเบียบฯ และ
หนังสือสังการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือทีอยู่
อาศัยทีค้างชําระ ให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที
ราชการ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทัง
ค่าบริการต่างๆ และเพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นค่าอาหารและ
เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุมฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้สอยอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามหนังสือ
สังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้ และอืนๆทีเกียวข้องกับรายจ่าย
ประเภทนี
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โครงการ อบต.พบและบริการประชาชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ อบต.พบและบริการ
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร และเครืองดืมฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และค่าใช้
จ่าย ในการจัดงานต่างๆของอบต. หรือสนับสนุนเข้าร่วมกับส่วนราชการ
อืนในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ(งานสําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและงานอืนๆทีรัฐบาลสังการ)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ/ตามพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที 9 พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10 และเชือ
พระวงศ์ทุกพระองค์ เช่น โครงการคลินิกเกษตรเคลือนที โครงการ
ตามพระราชเสาวนีย์ โครงการรวมใจภักดิรักษ์พืนทีสีเขียว โครงการ
พิทักษ์ป่าชายเลน ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารและพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบ
แทน ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร เครืองดืม และอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ

โครงการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป เลือกตังซ่อมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองท่อมใต้

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหารและพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร เครืองดืม และอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
พิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ รวมถึงทีดิน
และสิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุต่างๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทํา แลกเปลียน ทําเอง หรือกรณีอืนใด
เพือให้ได้มาซึงของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครือง
คํานวณเลข แบบพิมพ์ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด นํายา
ล้างจาน นํายาถูพืน แก้วนํา จานรองแก้ว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง นํามันหล่อลืน สําหรับใช้กับรถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือค่านํามันเชือเพลิง
เครืองตัดหญ้า เครืองจักรต่างๆ ทียืมใช้จากส่วนราชการอืน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าจัดซือหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบ มีด
พร้า ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี ฟิล์ม สไลด์
แถบบันทึกเสียง หรือภาพ กระดาษเขียนโพสเตอร์ ป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ผ้าปิดจมูก รองเท้าบุช 
เสือกันฝน ถุงมือ หมวก เสือสะท้อนแสง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แผ่น
ดิสก์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 780,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ อปพร. กิจการประปา ศาลาเอนกประสงค์และค่าไฟฟ้าสาธารณะ
ทีเป็นส่วนเกินและค่าไฟฟ้าอืนๆ ทีเกียวข้องในการให้บริการสาธารณะ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ อปพร.

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ โทรสาร ประจําทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ศูนย์อปพร. และค่าใช้บริการโทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิตาม
กฏหมายกําหนด
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์สําหรับการดําเนินการของ อบต.
เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์เป็นรายเดือน ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพิอจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.คลองท่อมใต้

งบลงทุน รวม 600,490 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,490 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ จํานวน 9,490 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี
* ความเร็วส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น 
*หน่วยความจํา 16  MB (รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 500 แผ่น)
* กระจายส่งอัตโนมัติ 272  เลขหมาย ,ส่งเอกสารได้ครังละ 20 แผ่น
* ทํางานเป็นพรินท์เตอร์ได้สูงสุด 24 แผ่น/ นาที
* ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สําเนา 50-400%  ย่อ - ขยาย
*ทํางานสแกนเอกสารขาว -ดํา (A4 ) ได้ทีความละเอียดสูงสุด 
 19,200X19,200dpi
*ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
(รายละเอียดราคาตามท้องตลาด)
จัดซือโต๊ะกลมพลาสติก จํานวน 26,000 บาท
จัดซือโต๊ะกลมพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120  เซนติเมตร ขาเหล็ก
พับเก็บได้ จํานวน 10  ตัว ตัวละ 2,600 บาท (รายละเอียดราคาตามท้อง
ตลาด)

จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์โฟเมก้าขาว ขาชุปโครเมียม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์โฟเมก้าขาว ขาชุุปโครเมี
ยม ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75
 เซนติเมตร จํานวน 10 ตัวๆละ 1,500 บาท(รายละเอียดราคาตามท้อง
ตลาด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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จัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคารฯ จํานวน 350,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงทีสําหรรับติดตังภายนอกอาคารสําหรับใช้ใน   
  งานรักษาความปลอดภัยทัวไป  ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์  วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2560
  ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 5 ตัว มีคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี  IR – Cut filter หรือ Infrared Cut –
 off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพ  ได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUR สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUR  สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black /White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super  Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ(Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open  Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H 0264  เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base – T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ 
  ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEE 802.3af (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิ – 10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS, NTP 
หรือ SNTP ,SNMP , RTSP , IEEE 802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card  
หรือ Micro SD Card  หรือ Mini SD Card  
- ต้องมี Software Developrment Kit (SDK) 
หรือ Apptication Programming  Interface (API) ในรูปแบบ
  แผ่น CD หรือ DVD ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็ปไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
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- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารหรือบริหารงานทีมีคุณภาพ
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
คุณลักษณะพืนฐาน :
- เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเผือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดย
เฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
 หรือดีกว่า
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open  Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่  
  น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , ?NTP 
หรือ SNTP? ,SNMP , RTSP  ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจนปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
  น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็ปไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือ
ข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 
คุณลักษณะพืนฐาน :
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มี Switching  Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mar Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEE 802.3af (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้  จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
-  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสํานักงาน อาคารเอนกประสงค์ 
โรงจอดรถ รัว เสาธง ฯลฯ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสํานักงาน อาคารเอนกประสงค์ 
โรงจอดรถ รัว เสาธง ฯลฯ

งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย การประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนเทศบาลตําบลทรายขาว ตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชน ของ อปท.ระดับอําเภอ  อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี

จํานวน 15,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบลทรายขาว ตามโครงการ
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ระดับอําเภอ  อําเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี

งานบริหารงานคลัง รวม 2,938,940 บาท
งบบุคลากร รวม 2,057,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,057,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,331,260 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหาร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 584,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล

งบดําเนินงาน รวม 822,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้
ตามหนังสือสังการตามระเบียบทีกําหนดไว้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างฯลฯ และผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามหนังสือสังการ และ
ตามระเบียบทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือผ่อนชําระเงินกู้ เพือชําระ
ค่าเช่าบ้านทีค้างชําระ ให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ได้ ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที
ราชการ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและ
อืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทัง
ค่าบริการต่างๆ และเพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นค่าอาหารและ
เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็น
ต้องจ่าย ทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุมฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และ
ค่าใช้สอยอืนๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางได้ ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้และอืนๆทีเกียว
ข้องกับรายจ่ายประเภทนี 
โครงการจัดฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพการเงินการคลัง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพการ
เงินการคลัง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
พิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ รวมถึงทีดิน
และสิงก่อสร้าง ทรัพย์สินอืนๆ เช่น วัสดุต่างๆเป็นต้น ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทํา แลกเปลียน ทําเอง หรือกรณีอืนใด เพือให้ได้
มาซึงสิงของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอืนๆทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง นําจืดทีซือจากเอกชนและอืนๆ
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก และ
อืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง
และรถจักยานยนต์ของ อบต.และอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา จัดทําแผนพับ ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ป้าย
โฆษณางานประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลและอืนๆทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม แป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ โทรสาร ประจําทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ศูนย์ อปพร.และค่าใช้บริการโทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด

งบลงทุน รวม 59,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 6,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  2  ตัว   
     -  แบบพนักพิง  ปรับสูงตําได้  หมุนได้รอบตัว (รายละเอียดราคาตาม
ท้องตลาด)   

จัดซือโต๊ะไม้  จํานวน  1  ชุด จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะไม้  จํานวน 1 ชุุด  
-  ขนาด  W 70x L110 x H 75  CM พร้อมเก้าอี 4 ทีนัง     
แบบขาไม้ มีพนักพิงพร้อมเบาะนัง ไว้เพือรับรองแขก ทีมาติดต่อ
ราชการ(รายละเอียดราคาตามท้องตลาด)    

จัดซือโต๊ะเหล็ก        จํานวน  2   ตัว จํานวน 11,200 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน  2
 ตัว (รายละเอียดราคาตามท้องตลาด)   
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้นําร้อน/นําเย็น จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าจัดซือตู้นําร้อน/นําเย็น พลาสติก แบบตังพืนใช้ขวด
ควํา 2 หัวก๊อก จํานวน 1 ชุด (รายละเอียดราคาตามท้องตลาด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ทีทํา
ให้ลักษณะโครงสร้างเปลียนแปลง ฯลฯ รวมถึงทีดินและสิงก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอืนๆ เช่นวัสดุต่างๆ เป็นต้น ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจัดตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

โครงการจัดตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการดําเนินการศูนย์กู้ภัยตําบลคลองท่อมใต้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล อุดหนุนการดําเนินการศูนย์กู้ภัย
ตําบลคลองท่อมใต้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,917,440 บาท
งบบุคลากร รวม 344,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 344,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 302,040 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหาร
งบดําเนินงาน รวม 534,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองท่อมใต้ทีมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายได้ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองท่อมใต้ทีมี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือ
ชําระค่าเช่าบ้านทีค้างชําระ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าใช้
จ่ายได้ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง เช่น
ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบอินเทอร์เน็ต ประจํา ศพด.บ้านแชงเปิง จ้าง
เหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และอืนๆทีเข้า
รายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่า
บริการ ต่างๆ และเพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนเป็นค่าอาหารและเครืองดืม
ต่างๆ  เครืองใช้ ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุมฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะค่า
เช่าทีพัก และค่าใช้สอยอืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางได้ ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนด
ไว้ และอืนๆทีเกียวข้องกับรายจ่ายประเภทนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด
เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   รวมถึงทีดินและสิงก่อ
สร้างและทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น และรายจ่ายอืนๆทีเข้าราย
จ่ายประเภทนี
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทํา แลกเปลียน ทําเอง หรือกรณีอืนใดเพือให้
ได้มาซึงสิงของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอืนๆทีเข้าราย
จ่ายประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด นํา
ดืม แก้วนํา นํายาถูพืน ไม้ถูพืน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้เป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
สปริงเกอร์  จอบ พร้า พันธฺุ์พืช ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้น
พิมพ์ เมาส์ หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลืนพลาสติก ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองท่อมใต้
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งบลงทุน รวม 1,087,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 337,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 8 ตัว จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน ให้ ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 8
 ตัว
 โดยมีรายละเอียด ดังนี
 1. เก้าอี ขนาด 57 x 59  x 78-88 เซนติเมตร
 2. พนักพิงและทีนังขึนโครงเหล็กและไม้บุฟองนําหุ้มหนังเทียม
 3. ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป (PP)
 4. ขาพลาสติก (PP) 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ (PP) สีดํา
 5. สามารถหมุนเก้าอีได้รอบตัว
 6. ปรับระดับเก้าอีระบบ Gas Litting
 (ราคาตามท้องตลาด)

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 3 เครือง จํานวน 144,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
 1. เครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตัง  จํานวน 1
 เครือง ให้แก่ ศพด. อบต.คลองท่อมใต้ อาคารหลังเก่า ราคาเครือง
ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท
 2. เครืองปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตัง จํานวน 2
 เครือง ให้แก่ ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ อาคารหลังใหม่ ราคาเครือง
ละ 55,900 บาท เป็นเงิน 111,800 บาท
 (ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 หน้า 78-
79)

จัดซือชุดโต๊ะอาหาร จํานวน 4 ชุด จํานวน 19,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอาหาร จํานวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี
 1. ชุดโต๊ะ-เก้าอี (ม้านังยาว) หน้าโฟเมก้า ขนาดโต๊ะ 60 x 120 x 50
 ซม. เก้าอี ขนาด 30 x 120 x 30 ซม. ให้ ศพด.อบต.คลองท่อม
ใต้ จํานวน ๒ ชุด
 2. ชุดโต๊ะ - เก้าอี หน้าโฟเมก้า ขนาดโต๊ะ  60 x 120 x 50
 ซม. เก้าอี ขนาด 28 x 28 x 54 ซม. ให้ ศพด.บ้านแชงเปิง จํานวน ๒ 
ชุด
 (ตามราคาตามท้องตลาด)

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน 4 ตู้ จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ ให้แก่ ศพด
. สังกัด อบต. คลองท่อมใต้ จํานวน 4 ตู้
(ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 หน้า 80)
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จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ชุด จํานวน 41,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก  + เก้าอี) สําหรับครู ศพด.
 ในสังกัด อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 4 ชุด  โดยมีรายละเอียด ดังนี
 1. โต๊ะเหล็ก ขนาด 121.9 x 66 x 75 เซนติเมตร
 2. ท็อปโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดผิวยาง ปิดขอบ PVC
 3. โครงโต๊ะผลิตจากแผ่นเหล็กทําสี
 4. ลินชักด้านขวา 3 ลินชัก ลินชักลาง 1 ลินชัก  พร้อมกุญแจล็อกลินชัก 2
 ชุดกุญแจ
 5. กล่องลินชักใช้ชุดรางเลือนเหล็กทําสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน
 6. เสริมคานเหล็กด้านล่างเพิมความแข็งแรง  ใช้เป็นทีพักเท้าขณะนังทํา
งานได้
 7. เก้าอี ขนาด 57 x 59  x 78-88 เซนติเมตร
 8. พนักพิงและทีนังขึนโครงเหล็กและไม้บุฟองนําหุ้มหนังเทียม
 9. ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป (PP)
 10. ขาพลาสติก (PP) 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ (PP) สีดํา
 11. สามารถหมุนเก้าอีได้รอบตัว
 12. ปรับระดับเก้าอีระบบ Gas Litting
 (ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองเล่น DVD จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น DVD   แบบรองรับการเล่น
แผ่น CD/CD-R/ VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP3 มีช่อง  USB ที
ด้านหน้า มีสัญญาณแบบดิจิตอล HDMI มีช่องต่อไมค์ 1 ช่อง จํานวน 1
 เครือง ให้แก่  ศพด.บ้านแชงเปิง (ตามราคาตามท้องตลาด)

จัดซือโทรทัศน์ แอล อีดี  (LED TV) แบบ  Smart TV  จํานวน ๑ เครือง จํานวน 17,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โทรทัศน์ แอล อีดี  (LED TV) แบบ  Smart TV 
ขนาด 40 นิว ให้แก่ ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 1 เครือง (ราคาและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 หน้า 59)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด  800 VA โดยมีราย
ละเอียด ดังนี
 1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 จํานวน 1 เครือง ให้แก่ ศพด.บ้านแชงเปิง
 (ตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวง ICT หน้า 22)

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือผ้าม่านสําหรับศพด.อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตังสําหรับ ศพด.อบต.คลอง
ท่อมใต้อาคารหลังใหม่ (ตามราคาตามท้องตลาด)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด
เครืองอัดสําเนา เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักยานยนต์ ทีทําให้
ลักษณะโครงสร้างเปลียนแปลง ฯลฯ รวมถึงทีดินและสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนๆ  เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 750,000 บาท
ค่าถมดิน
โครงการถมดินบริเวณ ศพด.หลังใหม่ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถมดินบริเวณ ศพด.หลังใหม่
 (ตามแบบ อบต.คลองท่อมใต้กําหนด)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างทางเท้าระหว่างอาคารหลังเก่ากับ ศพด.หลังใหม่ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างทางเท้าระหว่างอาคารหลัง
เก่ากับ ศพด.หลังใหม่ (ตามแบบ อบต.คลองท่อมใต้กําหนด)

โครงการสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์
บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ (ตามแบบ อบต
.คลองท่อมใต้กําหนด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อ
สร้างต่างๆ เช่น อาคารสํานักงาน อาคารเอนกประสงค์ อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ โรงจอดรถ รัว เสาธง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,952,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,952,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,952,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตองค์การ 
บริหารส่วนตําบลคลองท่อมใต้ สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6
 อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,952,000
 บาท รายละเอียด ดังนี
 1. โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที 160 จํานวน 147 คน เป็น
เงิน 588,000 บาท
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 จํานวน 208 คน เป็นเงิน 832,000 บาท
 3. โรงเรียนบ้านแชงเปิง จํานวน 69 คน เป็นเงิน 276,000 บาท
 4. โรงเรียนบ้านเหนือ จํานวน 64 คน เป็นเงิน 256,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,273,088 บาท
งบบุคลากร รวม 2,326,397 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,326,397 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,355,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู ศพด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 892,637 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 2,946,691 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานครู ศพด.และผู้มี
สิทธิเบิกตามหนังสือสังการและระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,656,250 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหารและเครือง
ดืม และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ

โครงการจัดนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย
โครงการทัศนศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิน
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง
การศึกษา
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,296,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี
 1. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 140 คน อัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน  จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 686,000 บาท
 2. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแชงเปิง จํานวน 35 คน อัตรามือละ 20
 บาท ต่อคน  จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 171,500 บาท
 3. ค่าการเรียนการสอนรายหัว ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 140
 คน อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี เป็นเงิน 238,000 บาท
 4. ค่าการเรียนการสอนรายหัว ศพด.บ้านแชงเปิง จํานวน 35 คน อัตรา
คนละ 1,700 บาท ต่อปี เป็นเงิน 59,500 บาท
 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (อายุ 3-5 ปี) ศพด.อบต.คลองท่อม
ใต้ ดังนี
     - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 20,000 บาท
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 20,000
 บาท
     - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี เป็นเงิน 30,000
 บาท
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี เป็น
เงิน 43,000 บาท
 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (อายุ 3-5 ปี) ศพด.บ้านแชงเปิง ดังนี
     - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 5,000 บาท
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 5,000
 บาท
     - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี เป็นเงิน 7,500
 บาท
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี เป็น
เงิน 10,750 บาท

โครงการอบรม แผนป้องกันภัยในศพด. จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม แผนป้องกันภัยในศพด.
โครงการอบรมมารยาทไทย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมมารยาทไทย
ค่าวัสดุ รวม 1,270,441 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,270,441 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองท่อมใต้ สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน และเด็กนักเรียน ป.1 - ป.6 อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  ให้กับโรงเรียนต่างๆ ดังนี
    1. โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพ ที 160 จํานวน 147 คน เป็น
เงิน 281,681 บาท
    2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 จํานวน 208 คน เป็นเงิน 398,570 บาท
    3. โรงเรียนบ้านแชงเปิง จํานวน 69 คน เป็นเงิน 132,218 บาท
    4. โรงเรียนบ้านเหนือ จํานวน 64 คน เป็นเงิน 122,637 บาท
    5. ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 140 คน เป็นเงิน 268,268 บาท
    6. ศพด.บ้านแชงเปิง จํานวน 35 คน เป็นเงิน 67,067 คน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 801,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ คลองท่อมใต้เมืองสะอาด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการคลองท่อมใต้เมือง
สะอาด

โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่าป้าย ค่าตอบแทน ฯลฯ

โครงการ รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะในชุมชนตําบลคลองท่อมใต้และอืนๆทีเกียวข้อง

โครงการค่ายอาสาสมัครท้องถินพิทักษ์โลกตําบลคลองท่อมใต้ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายอาสาสมัคร
ท้องถินพิทักษ์โลกตําบลคลองท่อมใต้ และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
โครงการพัฒนาระบบการบริการกําจัดขยะมูลฝอยตําบลคลองท่อมใต้ หมู่ที 1 
- 9

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ซือถุงคัด
แยกขยะ ตะแกรง ป้ายประชาสัมพันธ์ และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการฯ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันและอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
 ของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์

จํานวน 25,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี   
1.ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง 
2.ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3.กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
(ตามเกณฑ์ราคากลางตามมาตรฐานคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์การ
เกษตร ประจําปี 2561 
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งบเงินอุดหนุน รวม 277,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 277,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการคลองท่อมเมืองสะอาด
ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอคลองท่อม

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการคลองท่อมเมือง
สะอาดให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอคลองท่อม

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 9 หมู่บ้าน

จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 9 หมู่บ้าน

อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.) จํานวน 67,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาบทบาท
สตรีในเขตพืนที อบต.คลองท่อมใต้

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ
เกียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนในเขตตําบลคลองท่อมใต้

งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู๋บ้านตามอํานาจหน้าทีฯ
กิจกรรม "วันผู้สุงอายุ" หมู่บ้านละ 15,000 บาท จํานวน 9 หมู่บ้าน

จํานวน 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านตามอํานาจหน้าทีฯ
กิจกรรม "วันผู้สุงอายุ" หมู่บ้านละ 15,000 บาท จํานวน 9 หมู่บ้าน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,366,032 บาท
งบบุคลากร รวม 1,525,232 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,525,232 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 770,576 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานของ อบต.
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 583,764 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างของ อบต.
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,892 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างของ อบต.
งบดําเนินงาน รวม 699,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างของ อบต.ทีมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือ
สังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.และผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ได้  ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน  หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพือชําระ
ราคาบ้านทีค้างชําระให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม
หนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือสังการและตามระเบียบฯทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
เข้าปก หนังสือ ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที
ราชการ ค่ากําจัด สิงปฏิกูล ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน และอืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และ
ค่าใช้สอยอืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ ตามหนังสือสัง
การ และตาม
ระเบียบฯทีกําหนดไว้และอืนๆทีเกียวข้องรายจ่ายประเภทนี
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ มีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือเป็นการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมโดย อปท.ซือสิงของเอง
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย
- กรณีที อปท.เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ
ดังนี 
 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือ  จ้างทํา  แลกเปลียน  ทําเอง  หรือกรณีอืนใดเพือให้ได้
มาซึงของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอและอืนๆทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฉายสปอร์ตไลท์ และอืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด        
นํายาล้างจาน  นํายาถูพืน  แก้วนํา  จานรองแก้วนํา  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง เช่น กระเบือง อิฐ หิน ปูน  วัสดุที
เกียวข้องกับระบบประปาและอืนๆ ทีเกียวข้องกับรายจ่ายประเภทนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นยางนอก  
ยางใน  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง  นํามันหล่อลืนสําหรับใช้กับรถยนต์    
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตําบล  หรือค่านํามันเชือเพลิง  
เครืองตัดหญ้า  เครืองจักรต่างๆทียืมใช้จากส่วนราชการอืน  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าจัดซือหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  จอบ พร้า มีด            
ปุ๋ย  ยาฉีด  ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณา เช่น  สี  ฟิส์ม  สไลด์           
แถบบันทึกเสียง  หรือภาพ  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรมฯลฯ
และอืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ โทรสาร และค่าใช้บริการโทรศัพท์ ของผู้
มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด 

งบลงทุน รวม 2,131,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,131,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบพนักพิง  เบาะหนัง  ขาเลส
มีเท้าแขน  จํานวน  2  ตัว (รายละเอียดราคาตามท้องตลาด)

จัดซือตู้เก็บเอกสาร  4  ชัน  10  ช่อง จํานวน  1  ตู้ จํานวน 7,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  10  ช่อง  4  ชัน
ขนาด  922  x  311  x  1762  เซนติเมตร  จํานวน  1  ตู้(รายละเอียด
ราคาตามท้องตลาด)

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน  จํานวน  2  ตู้ จํานวน 10,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็ก  2  บาน  แบบทึบ  
ขนาด  916 x 457  x  1830  เซนติเมตร  จํานวน  2  ตู้(รายละเอียด
ราคาตามท้องตลาด)

จัดซือโต๊ะทํางาน   จํานวน  2  ตัว จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กสําหรับพนักงาน  ขนาด  4  ฟุต  
 จํานวน  2  ตัวๆละ 3,500 บาท(รายละเอียดราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล)  จํานวน 1 คัน จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน
1.ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี
2.เป็นกระบะสําเร็จรูป
3.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
4.เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
5.ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนําแบบจมนํา  ขนาด  1.5  แรงม้า  จํานวน  3  ตัว จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจมนํา  ขนาด  1.5  แรงม้า  
จํานวน  3  ตัว  (รายละเอียดราคาตามท้องตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  จํานวน  1  เครือง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน  1  เครือง  ราคา 20,000 บาท 
 คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง 
  หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
   1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา
      พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
      6 แกน หรือ 
   2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา   
      พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ 
  น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 
  ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   
  (ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2561)

จัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  จํานวน  1  เครือง จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  จํานวน  1
  เครือง  ชนิดเลเซอร์หรือชนิด Led  ขาวดํา  สี  เพือจัดซือเครืองพิมพ์
มัลติฟังชัน  ชนิดเลเซอร์  มีความสามารถ
เป็นPRINTER ,  COPIER ,  SCANNER  และ  FAX  ภายในเครือง
เดียวกันมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB    
      มีช่องเชือม  USB    2.0หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  
      มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า600  x  600  dpi 
      มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที
      (ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2561)

วันทีพิมพ์ : 12/11/2561  09:06:50 หน้า : 24/32



จัดซือเครืองพิมพ์  เอ  3 จํานวน  2  เครือง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอ 3 และ เอ 4 ในเครืองเดียวกัน(ตาม
มาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561)

จัดซือเครืองสํารองไฟ  จํานวน  2  เครือง จํานวน 15,800 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 vatt)
สามารถสํารองไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตามมาตรฐานเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ
.2561)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯรวมถึงทีดิน และสิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุ
ต่างๆ เป็นต้นทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาละปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดินและ
สิงก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสํานักงาน อาคารเอนกประสงค์ โรงจอดรถ 
รัว เสาธง ฯลฯ

โครงการถมดินบริเวณสํานักงาน อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมดินบริเวณสํานักงาน อบต.คลองท่อมใต้ 
(ตามแบบที อบต.คลองท่อมใต้กําหนด)

งบรายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าทดสอบคุณภาพนําบาดาลเพือตรวจคุณสมบัติทางเคมีฯ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพนําบาดาลเพือตรวจคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ  สารพิษและแบคทีเรีย  ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 10,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหินตัดใหม่  หมู่ที  6  บ้านวังหิน จํานวน 497,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหินตัด
ใหม่  หมู่ที 6 บ้านวังหิน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 200.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  800.00  ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
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.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาเทวดา  หมู่ที  7  บ้านใต้ จํานวน 154,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา
เทวดา หมู่ที 7 บ้านใต้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง ยาว  61.00  เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางหินผุข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  244.00  ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย  6 หมู่ที  8  บ้านในควน จํานวน 227,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย 6 หมู่ที 8
  บ้านในควน พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ชัน 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 24 ท่อน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว  270.00  เมตร  
(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตระบายนํา  สายหนองคล้าฯ จํานวน 289,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตระบายนํา สาย
หนองคล้าฯ พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร จํานวน 8 ท่อน  ปากกว้าง 1.20  เมตร ก้น
กว้าง 0.50 เมตร หนา  0.07  เมตร ลึกเฉลีย  0.80 เมตร ระยะทาง
ยาว 210.00 เมตร และคูระบายนําปากกว้าง 1.00 เมตร ก้น
กว้าง  0.50 เมตร ลึกเฉลีย 0.80  เมตร ยาว  130.00  เมตร หมู่
ที 8 บ้านในควน  (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจาก  หมู่ที  3  บ้านคลองขนาน จํานวน 497,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจาก  หมู่
ที 3  บ้านคลองขนาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว  200.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50  เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งต้นเสม็ด  หมู่ที  1  บ้านเหนือ จํานวน 497,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งต้น
เสม็ด หมู่ที 1 บ้านเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว  200.00  เมตร หนา  0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ  0.50  เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  800.00  ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสมปอง  หมู่ที  2  บ้านคลองท่อมใต้ จํานวน 490,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสม
ปอง หมู่ที  2 บ้านคลองท่อมใต้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางหรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต
.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายาว  หมู่ที  1  บ้านเหนือ จํานวน 497,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายาว หมู่
ที 1  บ้านเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว  200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00  ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในบ้าน  หมู่ที  5  บ้านแชงเปิง จํานวน 497,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในบ้าน หมู่
ที 5  บ้านแชงเปิง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านโกเชียร  หมู่ที  4  บ้านนาใน จํานวน 497,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านโก
เชียร หมู่ที 4 บ้านนาใน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตรหรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร(ตาม
รูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหว้า  หมู่ที  4  บ้านนาใน จํานวน 488,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหว้า หมู่
ที  4 บ้านนาใน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50  เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00  ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลัง รร.ไทยรัฐวิทยา  53  หมู่ที  3  บ้าน
คลองขนาน

จํานวน 497,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลัง รร.ไทย
รัฐวิทยา 53 หมู่ที 3 บ้านคลองขนาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว  200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตรหรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร(ตาม
รูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย หมู่ที  5  บ้านแชงเปิง จํานวน 497,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย หมู่
ที  5 บ้านแชงเปิง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00  เมตร หนา  0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพัฒนา  1  หมู่ที  8  บ้านในควน จํานวน 241,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพัฒนา 1
 หมู่ที 8 บ้านในควน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 98.00
 เมตร หนา  0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางหรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 392.00  
ตารางเมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นแคร์  หมู่ที  4  บ้านนาใน จํานวน 374,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นแคร์ หมู่
ที 4  บ้านนาใน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00  ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าม่วง  หมู่ที  6  บ้านวังหิน จํานวน 196,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าม่วง หมู่
ที 6  บ้านวังหิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว  80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางหรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00  ตารางเมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบ
ต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนพหลวง  หมู่ที  5  บ้านแชงเปิง จํานวน 497,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนพหลวง หมู่
ที 5 บ้านแชงเปิง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00  ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทรง  หมู่ที  7  บ้านใต้ จํานวน 151,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ทรง หมู่ที 7 บ้านใต้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางหรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต
.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าณี  หมู่ที  7  บ้านใต้ จํานวน 497,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าณี หมู่
ที  7 บ้านใต้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00  ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสองร้อยไร่  ซอย  6  หมู่ที  9  บ้านหน้าค่าย จํานวน 488,000 บาท
.- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสองร้อย
ไร่  ซอย 6 หมู่ที 9 บ้านหน้าค่าย  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุพร้อมบดทับข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร(ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสองร้อยไร่  หมู่ที  9  บ้านหน้าค่าย จํานวน 488,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสองร้อยไร่ หมู่ที 9 บ้านหน้าค่าย ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินผุพร้อมบดทับข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร รวมเป็นเงิน 488,000  บาท (ตามรูปแบบราย
ละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุขภาพดี  หมู่ที  6  บ้านวังหิน จํานวน 171,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุขภาพดี หมู่
ที  6 บ้านวังหิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 70.00 เมตร หนา  0.15  เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางหรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบ
ต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามเหลียมทองคํา หมู่ที  2  บ้านคลอง
ท่อมใต้

จํานวน 290,000 บาท

- เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามเหลียม
ทองคํา หมู่ที 2 บ้านคลองท่อมใต้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 110 เมตร พร้อมวางท่อคสล. มอก.ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 8 ท่อน (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลอง
ท่อมใต้ กําหนด)
โครงการขยายถนน คสล.ซอยหลังวัดคลองท่อม หมู่ที  2  บ้านคลองท่อมใต้ จํานวน 498,000 บาท
- เพือเป้นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายถนน คสล.ซอยหลังวัดคลอง
ท่อม หมู่ที  2 บ้านคลองท่อมใต้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อ คสล
. (มอก.ชัน3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 100 ท่อน (ตาม
รูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
โครงการซ่อมแซมถนนซอยนาบนทุ่ง หมู่ที  1  บ้านเหนือ จํานวน 187,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนซอยนาบนทุ่ง หมู่
ที 1  บ้านเหนือ ใช้ดินถมไม่น้อยกว่า 975 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลียเรียบ
และบดทับ ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)
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โครงการปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การส่วนตําบลคลองท่อมใต้ หมู่ที  2  
บ้านคลองท่อมใต้

จํานวน 298,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การส่วน
ตําบลคลองท่อมใต้ หมู่ที 2 บ้านคลองท่อมใต้ (ตามรูปแบบรายละเอียด
ที อบต.คลองท่อมใต้ กําหนด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและอืนๆทีเกียวข้องของศูนย์ต่อสู้
เพือเอาชนะยาเสพติด อบต.คลองท่อมใต้

ค่าใช้จ่ายศูนย์ปรองดอง อบต.คลองท่อมใต้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินงานและอืนๆทีเกียวข้องของ
ศูนย์ปรองดอง อบต.คลองท่อมใต้

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 640,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดทําเวทีประชาคมโดย
จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร เครืองดืมและอืนๆที
เกียวข้องในโครงการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ ผู้
ผ่านการบําบัด ในเขต อบต.คลองท่อมใต้

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดุงานของข้า
ราชการ พนักงานส่วนตําบล ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน หัวหน้า
ส่วนราชการในพืนที หรือตัวแทนองค์กรชุมชนต่างๆ ในพืนที

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างราย
ได้ให้กับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอุปกรณ์ต่างๆและ
และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการ 
D.A.R.E.)

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนโครงการต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนัก
เรียน(โครงการ D.A.R.E.) โดยอุดหนุนให้สถานีตํารวจภูธรคลอง
ท่อม จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอุดหนุนให้ทีทํา
การปกครองอําเภอคลองท่อม จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนเอกชน กลุ่มอาชีพในเขตพืนทีตําบลคลองท่อมใต้ จํานวน 30,000 บาท
เพืออุดหนุนเอกชน กลุ่มอาชีพในเขตพืนทีตําบลคลองท่อมใต้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก/เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเด็ก เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน ศพด.

โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬา หรือกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักนักกีฬา ผู้ควบคุม
และผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทน อุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
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โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจัดเตรียมสถานที และอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานสําคัญ
ทางศาสนา เช่น 1. กิจกรรมวันเข้าพรรษา   2. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 3
. กิจกรรมวันฮารีรายอ ฯลฯ  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,043,374 บาท
งบกลาง รวม 9,043,374 บาท
งบกลาง รวม 9,043,374 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 248,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างให้กับ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,124,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุทีมี
อายุ 60 ปี บริบูรณ์ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ท่อมใต้ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบรรไดสําหรับผู้
สูงอายุ

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,718,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนทางสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพพลภาพทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์กําหนดและได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึนทะเบียนเพือขอรับเบียความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองท่อมใต้แล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคน
ละ 800 บาท ต่อเดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึงเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว มีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิงฯลฯ โดยมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ รายละ 500 บาทต่อเดือน

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในตําบลคลองท่อมใต้ เช่น ประสบภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุจําเป็น
อืน หรือจ่ายสําหรับกรณีทีไม่ได้ตังจ่ายงบประมาณเพือการใดๆหรือตังไว้
ไม่เพียงพอในกิจการอันเป็นภาระหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองท่อมใต้และความเห็นชอบของคณะผู้บริหารฯ
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองท่อมใต้

จํานวน 165,654 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองท่อมใต้ ในอัตราร้อยละ 40 จากฐานข้อมุลประชากร ณ วัน
ที  30 มิถุนายน 2561 (9.203x45x40%)  เป็นเงิน 165,654 บาท 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ สําหรับพนักงานส่วนตําบล 
หรือพนักงานจ้างทีเสียชีวิต

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 230,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (กบท.)ในอัตราร้อยละ 0.01 จากประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุด
หนุน  เป็นเงิน 230,000 บาท 
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