
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง

อําเภอ ช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 91,290,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 17,013,420 บาท
งบบุคลากร รวม 12,455,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,870,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,156,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ
สภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,585,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,969,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล
สํานักปลัด 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 217,740 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล สํานักปลัด 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล สํานักปลัด
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 218,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา สํานักปลัด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,778,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักปลัด
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 160,740 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง สํานักปลัด

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  11:49:28 หน้า : 1/55



งบดําเนินงาน รวม 3,188,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 461,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที
ในการเลือกตัง  ฯลฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 294,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 943,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซด์ ค่าดูแล
เว็ปไซด์ ค่าเช่าทีธรณีย์สงฆ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที สมาชิกสภา และบุคคลทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที4) พ.ศ.2561 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีกฏหมายกําหนด เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับจัดการเลือกตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ งานรัฐพิธีต่างๆ 

โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ เช่นค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นต่อโครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 516 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลช้างกลางตังงบประมาณไว้จํานวน 40,000 บาท งบ
ประมาณอุดหนุนจากของเทศบาลตําบลสวนขันจํานวน 30,000 บาทและ
เทศบาลตําบลหลักช้างจํานวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 3 
ลําดับที 1
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตําบล และผู้
บริหาร ผู้ช่วยบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
ของพนักงานส่วนตําบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลช้างกลาง ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่นค่าวิทยากร ค่า
ทีพัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางสีปี 2561-
2564 แก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้าที 39 ลําดับที 3
โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย เช่นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้า 40 ลําดับที 5
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฏหมายท้องถินแก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฏหมายท้องถิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลช้างกลาง ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่นค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
กับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที ปช 0004/ว0019 ลงวันที 20 มีนาคม 2560
 เรืองการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที นศ 0023.4/ว2654 เรือง
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและรายงานการดําเนินการตามแผนฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 6 ลําดับที 4

สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เช่น ค่าจัด
สถานที และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ ตามหนังสืออําเภอ
ช้างกลาง ที นศ2218/ว 1223 ลงวันที 24 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้า 45 ลําดับที 3
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นต่อโครงการ ตามหนังอําเภอช้างกลาง ที นศ 2218/ว 1223
 ลงวันที 24 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้า 45 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 929,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์  ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง มีด ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน
หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน   แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป แผ่นซีดี) ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip)เช่น Ram 
เมาส์ (Mouse) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 855,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น  ค่าวิทยุสือสาร 
ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ

งบลงทุน รวม 1,339,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,339,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 100 ตัวๆ ละ 300 บาท(ตัง
ตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
โดยมีลักษณะดังนี
- เป็นเก้าอีพลาสติก มีพนักพิงไม่มีทีท้าวแขน
- สามารถวางซ้อนกันได้เพือสะดวกในการจัดเก็บเมือเลิกใช้งาน
- ผลิตจากโพลีพริบพีลีน (Polypropylene) เกรด A
- ทนต่อสารประเภทกรดอย่างอ่อนได้ดี เนือพลาสติกเมือโดนแสงแดดไม่
กรอบแตกและบิดงอเสียรูปทรง
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) : 50 x 47 x 81 ซม. / ตัว
- สามารถรองรับนําหนักได้ 80 ก.ก.
- นําหนักสุทธิของเก้าอีไม่น้อยกว่า 2,000 กรัม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 34 
ลําดับที 28
จัดซือคูลเลอร์สแตนเลสก๊อกคู่ จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคูลเลอร์สแตนเลสก๊อกคู่ โดยมีลักษณะดังนี ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร  จํานวน 2 ใบๆ ละ 6,000 บาท(ตังตามราคา
ท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 65 
ลําดับที 1
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จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 17,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ( ห้องอํานวยการศูนย์ อปพร )ตัง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี
    - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วน 
    - ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
    - เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    - ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้
    - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
    - การติดตังเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 64 
ลําดับที 1
จัดซือเคาเตอร์แคชเชียร์ จํานวน 10,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเคาเตอร์แคชเชียแบบส่วนหน้า โดยมีลักษณะดัง
นี  โค้งรูปตัวแอล ขนาด 150 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 90
 เซนติเมตรด้านข้างยาวไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อย
กว่า 50 เซนติเมตร จํานวน 1 เคาเตอร์ (ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจาก
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 24 
ลําดับที 5
จัดซือชันเก็บเอกสาร 4 ชันโล่ง จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บเอกสาร  จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท(ตัง
ตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี
ลักษณะดังนีชันเก็บเอกสาร 4 ชันโล่ง (รวม 8 ช่อง) ทํามาจากไม้ปาร์ติเกิล
ปิดผิวเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x80x160 ซ.ม. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 25 
ลําดับที 7  
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จัดซือชันวางสินค้า จํานวน 10,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางสินค้า  โดยมีลักษณะดังนี แบบหน้า
เดียว ความสูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ชันวางสินค้าสามารถรับ
นําหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม จํานวน  5 ชินๆ ละ 2,100 บาท(ตัง
ตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 24 
ลําดับที 4
จัดซือชันวางเอกสาร 3 ชันโล่ง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางเอกสาร  จํานวน 2 ชุดๆ ละ 2,500 บาท(ตัง
ตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี
ลักษณะดังนี 3 ชันโล่ง (รวม 3 ช่อง) ทํามาจากไม้ปาร์ติเกิลปิดผิวเมลา
มีน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x90 ซ.ม.
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 26 
ลําดับที 9
จัดซือตู้กระจกโชว์สินค้า จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้กระจกโชว์สินค้ามีชันวาง  3 ชัน ขนาด 4
 ฟุต ความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร  สามารถปรับระดับได้ มีล้อ
เลือน จํานวน 2 ชุดๆ ละ 4,000 บาท(ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 25 
ลําดับที 6 

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด-ปิดกระจก จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเหล็กเก็บเอกสารบานเปิด-ปิดกระจกจํานวน 2
 ตู้ๆ ละ 6,500 บาท(ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)โดยมีลักษณะดังนีขนาดไม่น้อยกว่า 90x40x180 ซ.ม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 26 
ลําดับที 8
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จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง จํานวน 10,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,300
 บาท(ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)โดยมีลักษณะดังนี
- ตู้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 915 X 457 X 180 เซนติเมตร
- ใช้กุญแจ Cyber Lock คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
- แผ่นชัน 3 แผ่น สามารถปรับระดับได้
- รางเลือนแข็งแรงใช้ได้สะดวกไม่ฝืด
- มือจับแบบฝัง
- มีกุญแจทีหน้าบาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 64
ลําดับที 3
จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 14,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว ตัวละ 1,400
 บาท(ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
โดยมีลักษณะดังนี
-  ขนาดไม่น้อยกว่า 75 X 180 X 75 เซนติเมตร โครงเหล็กชุบ
โครเมียม มีปุ่มปรับระดับ ขาพับเก็บได้ โต๊ะทําด้วยโครงไม้บุด้วยไม้
อัด หน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมก้าสีขาว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 34 
ลําดับที 29
จัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2561) คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี 
    - ทําด้วยไม้สัก
    - มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิว
    - มีฐานรองโต๊ะหมู่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 36 
ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือพร้อมติดตังเครืองกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที 16  
ตําบลช้างกลาง

จํานวน 538,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังเครืองกระจายข่าวไร้สายทางไกล
อัตโนมัติ หมู่ที 16 ตําบลช้างกลาง พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดและแบบแปลนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลางกําหนด)รายละเอียดดังนี
    1.ชุดเครืองส่งกระจายข่าวแบบไร้สาย จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
    - เครืองส่ง UHF 420.200 MHz. กําลังส่ง 1-10 W ปรับได้
      จํานวน 1 เครือง
    - เครืองจ่ายไฟ (POWER SUPPLY) ขนาด 13.8 V
      จํานวน 1 เครือง
    - เครืองควบคุมการออกอากาศหลัก    จํานวน 1 เครือง    
    - เครืองผสมสัญญาณและปรับแต่งเสียง    จํานวน 1 เครือง   
    - แผงเสาอากาศของเครืองส่งชนิดรอบตัว ย่านความถี 420.200
      MHz จํานวน 1 ชุด
    - สายนําสัญญาณ 10 DFB (ความยาวตามเหมาะสม)   
      จํานวน 1 ชุด                                    
    - เครืองรับวิทยุ AM/FM  จํานวน 1 เครือง
    - ไมโครโฟนไดนามิค พร้อมขาตังโต๊ะ จํานวน 1 ชุด     
    - ลําโพงมอนิเตอร์ จํานวน 1 เครือง 
    - เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 Kva จํานวน 1 เครือง
    2.ชุดเครืองรับ (ลูกข่าว) ประกอบด้วย
    - ชุดเครืองรับ + เครืองขยายเสียงภายในเครืองเดียวกัน
       จํานวน 5 เครือง
    -  เสาอากาศภาครับ ขนาด 3 E พร้อมสายอากาศ RG 58
       จํานวน 5 ชุด
    - ลําโพงฮอร์นแบบกลมขนาด 15 นิว กําลังขับไม่น้อยกว่า 
      60 WATT (2 ตัว/ชุด) จํานวน 5 ชุด
    - เครืองจ่ายไฟเครืองรับ Input 220 V/50 Hz Output 24 V 2 A
      จํานวน 5 เครือง
    - แผ่น พี วี ซี สําหรับติดยึดเครืองรับพร้อมขายึดเสาอากาศภาครับ 
      และอุปกรณ์ จํานวน 5 ชุด
    - เบรกเกอร์ขนาด 10 A  พร้อมกล่องกันนําจํานวน 5 ชุด
    3. เสาเทาเวอร์ชนิดสามเหลียมชุบกันสนิมแบบมีสายกายวายความ
สูง 18 เมตร (พร้อมอุปกรณ์สายล่อฟ้า และสายดิน) พร้อมติดตังจํานวน 1
 ต้นตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลางกําหนด(พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบ
ของ อบต.ช้างกลาง กําหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 7 
ลําดับที 1
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จัดซือพร้อมติดตังเครืองกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ หมู่ที 8  ตําบล
ช้างกลาง

จํานวน 538,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังเครืองกระจายข่าวไร้สายทางไกล
อัตโนมัติ หมู่ที 8 ตําบลช้างกลาง พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดและแบบแปลนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลางกําหนด)รายละเอียดดังนี
    1.ชุดเครืองส่งกระจายข่าวแบบไร้สาย จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
    - เครืองส่ง UHF 420.200 MHz. กําลังส่ง 1-10 W ปรับได้
      จํานวน 1 เครือง
    - เครืองจ่ายไฟ (POWER SUPPLY) ขนาด 13.8 V
      จํานวน 1 เครือง
    - เครืองควบคุมการออกอากาศหลัก    จํานวน 1 เครือง    
    - เครืองผสมสัญญาณและปรับแต่งเสียง    จํานวน 1 เครือง   
    - แผงเสาอากาศของเครืองส่งชนิดรอบตัว ย่านความถี 420.200
      MHz จํานวน 1 ชุด
    - สายนําสัญญาณ 10 DFB (ความยาวตามเหมาะสม)   
      จํานวน 1 ชุด                                    
    - เครืองรับวิทยุ AM/FM  จํานวน 1 เครือง
    - ไมโครโฟนไดนามิค พร้อมขาตังโต๊ะ จํานวน 1 ชุด     
    - ลําโพงมอนิเตอร์ จํานวน 1 เครือง 
    - เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 Kva จํานวน 1 เครือง
    2.ชุดเครืองรับ (ลูกข่าว) ประกอบด้วย
    - ชุดเครืองรับ + เครืองขยายเสียงภายในเครืองเดียวกัน
       จํานวน 5 เครือง
    -  เสาอากาศภาครับ ขนาด 3 E พร้อมสายอากาศ RG 58
       จํานวน 5 ชุด
    - ลําโพงฮอร์นแบบกลมขนาด 15 นิว กําลังขับไม่น้อยกว่า 
      60 WATT (2 ตัว/ชุด) จํานวน 5 ชุด
    - เครืองจ่ายไฟเครืองรับ Input 220 V/50 Hz Output 24 V 2 A
      จํานวน 5 เครือง
    - แผ่น พี วี ซี สําหรับติดยึดเครืองรับพร้อมขายึดเสาอากาศภาครับ 
      และอุปกรณ์ จํานวน 5 ชุด
    - เบรกเกอร์ขนาด 10 A  พร้อมกล่องกันนําจํานวน 5 ชุด
    3. เสาเทาเวอร์ชนิดสามเหลียมชุบกันสนิมแบบมีสายกายวายความ
สูง 18 เมตร (พร้อมอุปกรณ์สายล่อฟ้า และสายดิน) พร้อมติดตังจํานวน 1
 ต้นตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลางกําหนด(พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบ
ของ อบต.ช้างกลาง กําหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 41 
ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือบอร์ดติดประกาศ นิทรรศการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ด นิทรรศการสําหรับติดเอกสาร แบบถอด
ประกอบได้และแบบยึดติดกัน 2 หรือ 3 แผ่นต่อชุด จํานวน 2 ชุด ชุด
ละ 10,000 บาท (ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)โดยมีลักษณะดังนี ทําจากแผ่นอาคีลิคไวท์บอร์ด แผ่นพีพี โครง
สร้างเป็นอลูมิเนียม สีเงิน ขนาด 65x95x120 ซ.ม. ความสูง 190 ซ.ม. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 66 
ลําดับที 2
จัดซือบอร์ดติดประกาศกํามะหยีติดกระจก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดติดประกาศ กํามะหยีติดกระจก พร้อมขา
ตัง แบบสองหน้า จํานวน 1 ชุด(ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีลักษณะดังนีแบบสอง
หน้า ขนาด 120 x 240 ซ.ม. โครงขาทําด้วยท่อเหล็ก
เหลียม ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิว กรอบและขาทําด้วยอลูมิเนียมหรือ
สแตนแลส พืนบอร์ดทําจากชานอ้อย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 27
ลําดับที 10
จัดซือบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลือนที จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ด ประชาสัมพันธ์เคลือนที ชนิดกระดาน
ไวท์บอร์ด แบบ 2 หน้า จํานวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท (ตังตามราคา
ท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)โดยมีลักษณะดัง
นี  แบบ 2หน้า มีล้อเลือน ขนาด  90x120  เซนติเมตร 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 64 
ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประ
จาปี พ.ศ. 2561)  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาน
วน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 64 
ลําดับที 4
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 2 เครืองๆ ละ 7,900 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561)
มีคุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 28 
ลําดับที 12

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561) คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 28 
ลําดับที 13

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  11:49:28 หน้า : 14/55



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล ค่า
จ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินความพึงพอใจในการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิง
ก่อสร้าง  พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําประชาคมท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําประชาคมท้องถินและส่ง
เสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางสีปี 2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง คร้งที 1 หน้าที 40 ลําดับที 6

งานบริหารงานคลัง รวม 5,263,420 บาท
งบบุคลากร รวม 4,497,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,497,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,269,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล กองคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 127,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล กองคลัง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 114,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล กองคลัง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา กองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง กองคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 766,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที สมาชิกสภา และบุคคลทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที4) พ.ศ. 2561
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลาง

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง ระยะที 2 การจัดทําข้อมูล
ภาคสนาม เช่น ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูล ค่าวัส
ดุอปกรณ์ แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 40 ลําดับ 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน
หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป แผ่นซีดี) ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip)เช่น Ram 
เมาส์ (Mouse) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 434,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. มิสเตอร์เตือนภัย OTOS ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 154,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดบริการเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการตังจุดบริการเพือ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน, การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561 – 2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 54 
ลําดับที 4   
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่นค่าวัสดุในการฝึกดับ
เพลิง ค่าอาหาร ค่าสิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4ปี
( พ.ศ.2561 – 2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 54 
ลําดับที 2
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพ อปพร. เช่นการให้ความรู้ด้านการป้องกันภัย , การใช้
อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 55 
ลําดับที 7
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร จํานวน 14,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างวินัย
จราจร ตามกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น การให้ความรู้ ,การประชา
สัมพันธ์, การรณรงค์ช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561 – 2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 54 
ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป แผ่นซีดี) ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้าเครือง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิง อุปกรณ์กู้
ภัย เครืองแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติงานดับเพลิง สายส่งนําดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,212,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,690,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,690,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 461,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลาง

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลาง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,043,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 456,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 422,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 409,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าาธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมารถสําหรับ รับ – 
ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที4)
พ.ศ.2561 เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง มีด ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง ตะปู ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip)เช่น Ram 
เมาส์ (Mouse) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 165,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  ขนาด ไม่น้อยกว่า 87x50x60
 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ตัวละ 2,000 บาท(ตังตามราคาท้องตลาด เนือง
จากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 29 
ลําดับที 15
จัดซือตู้เหล็กกระจกบานเลือน 2 ชัน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กกระจกบานเลือน 2 ชัน ขนาด ไม่น้อย
กว่า 118.40x40.60x87.40 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว ตัวละ 4,000
 บาท
(ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 29 
ลําดับที 15
จัดซือโต๊ะสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสํานักงาน ชนิดเหล็ก ขนาด ไม่น้อย
กว่า 107.70x66.90x75.00 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ตัวละ 5,000
 บาท
(ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 29 
ลําดับที 15

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 35,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40  นิว  (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2561)  จํานวน 2 เครืองๆ ละ 17,700 บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน
- ระดับความละเอียด ของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  40  นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ  LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2  ชองสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1  ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์ ภาพเพลงและ
ภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 30 
ลําดับที 18
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน จํานวน 68,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานัก
งาน จํานวน 4 เครือง เครืองละ 17,000 บาท(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
)คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 29 
ลําดับที 16
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 31,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 4 เครือง เครืองละ 7,900 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561)คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 29 
ลําดับที 17

งบเงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในตําบลช้างกลางตามโครงการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ

จํานวน 900,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในตําบลช้างกลางตามโครงการส่งเสริม
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดมะนาวหวาน โรงเรียนชุมชนบ้าน
นาวา โรงเรียนบ้านนา โรงเรียนวัดควนส้าน โรงเรียนองค์การสวนยาง 1
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี 
( พ.ศ.2561-2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 21 
ลําดับที 1
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,005,887 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,925,887 บาท
ค่าใช้สอย รวม 792,900 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) จํานวน 195,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตรา
คนละ 1,700/คน/ปี  (ข้อมูลในระบบ CCIS ภาคเรียนที 1/2561
 จํานวน 93 คน และ ประมาณการภาคเรียนที 2/2561 จํานวน 22
 คน  รวมทังสิน 115 คน )  (หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที
สุด ที นศ 0023.3/ว 3410  ลงวันที  25  มิถุนายน  2561  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทําประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาของ อปท. ประจําปี พ.ศ.2562 ) ด้านการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3  หน้าที 9 
ลําดับที 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา)

จํานวน 33,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   จํานวน  30  คน  ตามรายการดังนี
- ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท /ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200 บาท / ปี
- ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300  บาท / ปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430 บาท / ปี
(หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนทีสุด ที นศ 0023.3/ว 3410  ลง
วันที  25  มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปี 
พ.ศ.2562 ) ด้านการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3  หน้าที 9 
ลําดับที 5
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 563,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กฯ   สังกัด อบต
.ช้างกลาง  ในอัตรามือละ 20.-  บาท/คน จํานวน 245 วัน(ข้อมูลใน
ระบบ CCIS ภาคเรียนที 1/2561 จํานวน 93 คน และ ประมาณการภาค
เรียนที 2/2561 จํานวน 22 คน  รวมทังสิน 115 คน )  (หนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ด่วนทีสุด ที นศ 0023.3/ว 3410  ลงวันที  25
  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปี พ.ศ.2562 )ด้าน
การศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3  หน้าที 9 
ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 3,132,987 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,132,987 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง จํานวน 4  ศูนย์
จํานวน  115 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท (เป็นราคาจัด
สรรตามหลักเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  ) (ข้อมูลใน
ระบบ CCIS ภาคเรียนที 1/2561 จํานวน 93 คน และ ประมาณการภาค
เรียนที 2/2561 จํานวน 22 คน รวมทังสิน 115 คน ) (ข้อมูลใน
ระบบ SIS ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1,507 คน และประมาณการภาค
เรียนที 1/2562จํานวน 1,520 คน) หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วน
ทีสุด ที นศ 0023.3/ว 3410  ลงวันที  25  มิถุนายน  2561  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทําประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาของ อปท. ประจําปี พ.ศ.2562 ) ด้านการศึกษา
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน 9
  โรงเรียน  จํานวน  1,520  คน  จํานวน  260  วัน  อัตราคนละ  7.37
  บาท (เป็นราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบ
ประมาณ  )  หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนทีสุด ที นศ 0023.3/ว
 3410  ลงวันที  25  มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท
 ประจําปี พ.ศ.2562 ) ด้านการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,080,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 6,080,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตาม
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันตังแต่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที 6
 คนละ  20 บาท/คน/วัน  จํานวน  200 วัน  จํานวน  1,520 คน   (ข้อมูล
ในระบบ SIS ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1,507 คน และ ประมาณการ
ภาคเรียนที 1/2562  จํานวน 1,520 คน) (หนังสือจังหวัดนครศรี
ธรรมราช ด่วนทีสุด ที นศ 0023.3/ว 3410  ลงวันที  25
  มิถุนายน 2561 เรือง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทําประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาของ อปท. ประจําปี พ.ศ.2562 ) ด้านการศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 62 
ลําดับที 1

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 117,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติประจําปี พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 53
โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน ประจําปี พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อ
โครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 53
ลําดับที 2 
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอช้างกลาง
ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน กศน.ตําบลช้างกลาง กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน

จํานวน 7,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอช้างกลางตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน กศน.ตําบล
ช้างกลาง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางสีปี
( พ.ศ. 2561-2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1หน้าที 63 
ลําดับที 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 595,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 27,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าสํารวจสัตว์ สุนัข/แมว
ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน สุนัข/แมว ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะ คัดแยกขยะ และบําบัดนําเสีย
ในครัวเรือน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการกําจัด
ขยะ คัดแยกขยะ และบําบัดนําเสียในครัวเรือน เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4ปี
(พ.ศ.2561–2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 47 ลําดับ 1
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 72,800 บาท

- เพือจ่านเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 7 ลําดับที 1
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค เช่น ค่า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561–2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 43 ลําดับ 2

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง มีด ถังขยะ ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ นํายา
ต่างๆ หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง) ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้าเครือง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจํานวน 17 หมู่บ้าน หมู่
บ้านล่ะ 20,000 บาท สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
เอกสารประกอบการบรรยาย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 49 
ลําดับที 4
โครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์
ราชัน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุต่าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 49 
ลําดับที 3
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้พิการโดยญาติและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแล
ผู้พิการโดยญาติและการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 142 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลช้างกลาง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลช้างกลาง เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 44 
ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 49 
ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 49 
ลําดับที 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,906,860 บาท
งบบุคลากร รวม 3,241,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,241,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,213,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล กองช่าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 63,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล กองช่าง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล กองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 880,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง กองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 616,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที สมาชิกสภา และบุคคลทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที4) พ.ศ.2561 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 214,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง มีด ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน
หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน   แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip)เช่น Ram 
เมาส์ (Mouse) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,049,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,049,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด และ แผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท (ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี พ.ศ. 2561)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 22 
ลําดับที 1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 957,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลีอน 4
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์ ขับ
เคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี พ.ศ
. 2561) มีคุณลักษณะสังเขปดังนี
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 22 
ลําดับที 2     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประ
จาปี พ.ศ. 2561)  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาน
วน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 2 หน้าที 64 
ลําดับที 4
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  Printer) (ราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)คุณลักษณะพืนฐาน
-  เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
-  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm)  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)  
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
-  สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 23 
ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 636,977 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 586,977 บาท
เงินอุดหนุน รวม 586,977 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอช้างกลางตามโครงการติดตังไฟส่องทาง จํานวน 586,977 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอช้างกลางตาม
โครงการติดตังไฟส่องทาง หมู่ที 17 ตําบลช้างกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561-2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 33
ลําดับที 150
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอกค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนียมต่าางๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสือประชาสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสือประชาสัมพันธ์ประจําปี
งบประมาณ 2562 เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียม ค่าดําเนิน
การเพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการ
- เป็นไปตามหนังสือ ป.ป.ช. ที ปช 0004/ว0019 ลงวันที 20
 มีนาคม 2560 เรืองการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที นศ
 0023.4/ว2654 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2561 เรืองขอความร่วมมือแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเพิมเติมครังที 2 หน้าที 5 ลําดับที 3
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน ตามกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่นการจัดทํา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ,การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุม
ไฟป่า ,การติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ ,การจัดทําแนวกันไฟ ฯลฯ เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4ปี
(พ.ศ.2561–2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 46
 ลําดับ 1   
โครงการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันอุบัติภัยใน
ชุมชน ตามกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ ,การประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4ปี
(พ.ศ.2561–2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้า 51 ลําดับ
ที 4   
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่นการฝึกอบรมให้ความรู้,การจัด
ทํา/ปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4ปี
(พ.ศ.2561–2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 51 
ลําดับ 3   
โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์
ในสถานศึกษาและชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างอาหาร
กลางวัน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4ปี
(พ.ศ.2561–2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 43 ลําดับที 4
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561–2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 51 ลําดับที 2
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี แม่บ้านตําบลช้างกลาง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาสตรี แม่บ้านตําบลช้างกลาง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 144 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ชมรม กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน
ชมรม กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิน เช่นค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 58 
ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน อบต.ช้างกลางตามโครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพให้
กับกลุ่มแม่บ้าน อบต.ช้างกลาง

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน อบต.ช้างกลางตามโครงการพัฒนา
และเพิมศักยภาพให้กับกลุ่มแม่บ้าน อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561-2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 67
ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 632,010 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนนักกีฬา ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ ส่งนักกีฬา ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  เยาวชน และประชาชนทัวไป จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชนทัวไป เช่น ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าจัดซืออุกรณ์การ
แข่งขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 37 ลําดับที 3
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาของตําบลช้างกลาง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาของตําบลช้างกลาง เช่น ค่าจัดเตรียมสนาม ค่า
จัดซืออุกรณ์การแข่งขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 132 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 13,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายเช่นเสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่นลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์
บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส ตะกร้อ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น นําดืม ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  11:49:29 หน้า : 38/55



งบลงทุน รวม 562,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 562,010 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือพร้อมติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมลานคอนกรีต หมู่ที 
12 ตําบลช้างกลาง

จํานวน 301,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อม
ลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 12 ตําบล
ช้างกลาง รายละเอียดดังนี
    - เครืองบริหารแขน-หน้าอก-ไหล่    จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารสะโพก-หัวไหล่          จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารข้อเข่า-ขา                จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึง-ยกตัว) 
      จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารแขน-ลดหน้าท้อง    จํานวน 1 ชุด
    - เครืองซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารเข่าแบบยกตุ้มนําหนัก   
       จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จํานวน 1 ชุด
    - เครืองแก้ปวดเข่า (แบบข่าคู่)   จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิงสลับ) จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จํานวน 1ชุด
    - เครืองบริหารกล้ามเนือแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) 
       จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารข้อเข่า และออกกําลังแขน (แบบถีบ-ดึงยกลูก
      นําหนัก) จํานวน 1 ชุด
    - เครืองจักรยานผีเสือบริหาร หน้าอก จํานวน 1 ชุด
    - เครืองยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดียว-บาร์คู่) 1 ชุด
    -เครืองชิทาอัพบริหารหน้าท้อง และ ออกกําลังขา จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนังและยืน) จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดแบบแปลนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต
.ช้างกลาง กําหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 78 
ลําดับที 17
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จัดซือพร้อมติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ที 8 ตําบลช้างกลาง จํานวน 261,010 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังเครืองออกกําลังกาย หมู่ที 8 ตําบล
ช้างกลาง รายละเอียดดังนี
    - เครืองบริหารแขน-หน้าอก-ไหล่      จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารสะโพก-หัวไหล่          จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารข้อเข่า-ขา                จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึง-ยกตัว) 
      จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารแขน-ลดหน้าท้อง    จํานวน 1 ชุด
    - เครืองซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารเข่าแบบยกตุ้มนําหนัก   
       จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จํานวน 1 ชุด
    - เครืองแก้ปวดเข่า (แบบข่าคู่)                    จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิงสลับ) จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จํานวน 1ชุด
    - เครืองบริหารกล้ามเนือแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) 
       จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารข้อเข่า และออกกําลังแขน (แบบถีบ-ดึงยกลูก
      นําหนัก) จํานวน 1 ชุด
    - เครืองจักรยานผีเสือบริหาร หน้าอก จํานวน 1 ชุด
    - เครืองยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดียว-บาร์คู่) 1 ชุด
    -เครืองชิทาอัพบริหารหน้าท้อง และ ออกกําลังขา จํานวน 1 ชุด
    - เครืองบริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนังและยืน) จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดแบบแปลนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต
.ช้างกลาง กําหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
 (พ.ศ.2561 – 2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 36 
ลําดับที 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 45 
ลําดับที 2
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) ) หน้าที 139 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีแห่ผ้า
ห่มธาตุน้อยประจําปี 2562 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 11
ลําดับที 2
โครงการหล่อเทียนพรรษา จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 2562
 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 45
ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเพือส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นการฟืนฟูประเพณีต่างๆ เพือสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช อันเป็นมรดกของท้องถินทีมีคุณค่ายิงและนําไปสู่การ
เป็นมรดกโลกตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที นศ 0023.4/ว
 3573 ลงวันที 4 กรกฎาคม 256
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561-2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 19
ลําดับที 1
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อุดหนุนอําเภอช้างกลางตามโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอช้างกลางตามโครงการจัดงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ ประจําปี พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561-2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 65
ลําดับที 5
อุดหนุนอําเภอช้างกลางตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอช้างกลางตามโครงการจัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ ประจําปี พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561-2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 65
ลําดับที 7

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลช้างกลางตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลช้างกลางตามโครงการ
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมทีสําคัญของท้องถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
( พ.ศ.2561-2564 )เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 65
ลําดับที 8

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ตําบลช้างกลาง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ตําบล
ช้างกลาง ระยะที 3 เช่น ค่าสือประชาสัมพัน์ต่างๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 35
ลําดับที 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 15,337,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  11:49:29 หน้า : 42/55



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

งบลงทุน รวม 14,837,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 14,837,700 บาท
ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ก่อสร้างระบบกรองนําผิวดิน หมู่ที 6 ตําบลช้างกลาง จํานวน 1,165,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองนําผิวดิน หมู่ที 6 ตําบลช้างกลาง (ราย
ละเอียดตามแบบมาตราบานกรมทรัพยากร พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด
รายละเอียดดังนี
    - ก่อสร้างระบบกรองนําผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง (ราย
ละเอียดและแบบแปลนการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํา)
    - ก่อสร้าง ถังนําใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดและแบบ
แปลนการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํา)
    - ติดตังเครืองสูบนําดี เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่งขนาด 2 แรง
ม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จํานวน 2 ชุด เพือสูบนําขึนหอถังสูง
    - ติดตังเครืองจ่ายสารละลายครอรีนเพือปรับปรุงคุณภาพนํา จํานวน 1
 ชุด
    - ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 15 
ลําดับที 57
ติดตังเครืองกรองสนิมเหล็ก ชนิดกรองนําได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
พร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านวังทอง

จํานวน 128,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองกรองสนิมเหล็ก ชนิดกรองนําได้ไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 11 บ้านวังทอง  (รายละเอียดและแบบแปลนตามกรมทรัพยากรนํา
บาดาลและอบต.ช้างกลางกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 3 ลําดับที 1
ติดตังเครืองกรองสนิมเหล็ก ชนิดกรองนําได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
พร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านด่านไผ่งา

จํานวน 128,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองกรองสนิมเหล็ก ชนิดกรองนําได้ไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 5 บ้านด่านไผ่งา  (รายละเอียดและแบบแปลนตามกรมทรัพยากรนํา
บาดาลและอบต.ช้างกลางกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 3 ลําดับที 2
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ติดตังเครืองกรองสนิมเหล็ก ชนิดกรองนําได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
พร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านคลองกุย

จํานวน 128,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองกรองสนิมเหล็ก ชนิดกรองนําได้ไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 8 บ้านคลองกุย  (รายละเอียดและแบบแปลนตามกรมทรัพยากรนํา
บาดาลและอบต.ช้างกลางกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 4 ลําดับที 3
ติดตังเครืองกรองสนิมเหล็ก ชนิดกรองนําได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.พร้อม
อุปกรณ์ติดตังครบชุดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 16 บ้านบนควน

จํานวน 128,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองกรองสนิมเหล็ก ชนิดกรองนําได้ไม่น้อย
กว่า 5 ลบ.ม./ชม.พร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 16 บ้านบนควน  (รายละเอียดและแบบแปลนตามกรมทรัพยากรนํา
บาดาลและอบต.ช้างกลางกําหนด)พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 4 ลําดับที 4
วางท่อเมนประปาพร้อมเชือมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านหน้าเขา
เหมน

จํานวน 494,100 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาพร้อมเชือมต่อระบบประปาหมู่
บ้าน โดยใช้ท่อ HDPE ขนาด OD 110 mm. ระยะทางรวม 1,538.00
  เมตร  หมู่ที 12 บ้านหน้าเขาเหมน (รายละเอียด ตามที อบต.ช้างกลาง
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต
.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 4 ลําดับที 5

อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างอาคารกําลังกาย หมู่ที 4 ตําบลช้างกลาง จํานวน 482,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารออกกําลังกาย หมู่ที 4 ตําบล
ช้างกลาง ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 132 ตารางเมตร  (รายละเอียดและแบบแปลนตามทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลช้างกลางกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
รูปแบบของ อบต.ช้างกลางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 133 ลําดับที 2
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ก่อสร้างอาคารกําลังกาย หมู่ที 8 ตําบลช้างกลาง จํานวน 600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารออกกําลังกาย หมู่ที 8 ตําบล
ช้างกลาง ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 132 ตารางเมตร  (รายละเอียดและแบบแปลนตามทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลช้างกลางกําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
รูปแบบของ อบต.ช้างกลางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1  หน้าที 36
ลําดับที 2

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายสุวัฒน์ แก้วเกิดถึงบ้านนาย
ประภาส ศรีพุฒ หมู่ที 1 ตําบลช้างกลาง

จํานวน 662,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายสุวัฒน์ แก้ว
เกิดถึงบ้านนายประภาส ศรีพุฒ หมู่ที 1 ตําบลช้างกลาง (สายไสอม 1
) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างหลัง 0.50
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนดพร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 4 ลําดับที 3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหน หมู่ที 2 ตําบลช้างกลาง จํานวน 650,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง
แหน หมู่ที 2 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง
กําหนด(พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 8 
ลําดับที 21  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนปาน หมู่ที 2 ตําบลช้างกลาง จํานวน 617,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนปาน หมู่ที 2
 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตรไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร วางท่อระบายนํา คสล.มอก.ชันคุณภาพ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 60x100 เซนติเมตร จํานวน 1 จุด จุดละ 7 ท่อน ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนดพร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 14 
ลําดับที 2
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามจันทร์ หมู่ที 9 ตําบลช้างกลาง จํานวน 1,154,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามจันทร์ หมู่ที 
9 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 415 หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,660 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 415 ตารางเมตร และขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 99 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลางกําหนดพร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบ
ของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 21 
ลําดับที 86
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกนาตาเคียน หมู่ที 3 ตําบล
ช้างกลาง

จํานวน 1,137,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตรอกนาตาเคียน หมู่ที 3 ตําบล
ช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 433 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,732   ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 433 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนดพร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 16 
ลําดับที 4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาใหม่ หมู่ที 11 ตําบลช้างกลาง จํานวน 1,227,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาใหม่ หมู่ที 11
 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 530
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,855 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 530 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 25 
ลําดับที 107
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายม่วง ทองคํา 2 หมู่ที 17 ตําบล
ช้างกลาง

จํานวน 356,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ม่วง ทองคํา 2 หมู่ที 17 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 567
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง
กําหนด (พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 34 
ลําดับที 152
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลือชัย พรหมทอง หมู่ที 4 
ตําบลช้างกลาง

จํานวน 577,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลือ
ชัย พรหมทอง หมู่ที 4 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 880
 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 220 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลางกําหนด (พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 11 
ลําดับที 39
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวันชัย ไชยวัฒน์ ถึงบ้านนาย
จิตร มูสิกะ หมู่ที 5 ตําบลช้างกลาง

จํานวน 1,077,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวันชัย ไชย
วัฒน์ ถึงบ้านนายจิตร มูสิกะ หมู่ที 5 ตําบลช้างกลาง (ซอยด่านไผ่
งา ซอย 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร วางท่อ
ระบายนํา คสล.มอกชันคุณภาพ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60x100
 เซนติเมตร จํานวน 2 จุด ใช้ท่อจุดละ 6 ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนดพร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 13 
ลําดับที 45
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวงค์ นนทอง ถึงบ้านนายสม
หมาย หมู่ที 10 ตําบลช้างกลาง

จํานวน 1,159,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวงค์ นน
ทอง ถึงบ้านนายสมหมาย หมู่ที 10 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,720 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร ถมดินยกระดับหนาเฉลีย 0.30
 เมตร ความยาว 30 เมตร วางท่อระบายนํา คสล.มอกชันคุณภาพ 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60x100 เซนติเมตร จํานวน 1 จุด ใช้ท่อ 9
 ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนดพร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 23 
ลําดับที 98
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเหมนจากบ้านนายทวี แดงหวานถึง
บ้านนายเฉลิมพล ผลศัพท์ หมู่ที 12 ตําบลช้างกลาง

จํานวน 294,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเหมนจากบ้าน
นายทวี แดงหวานถึงบ้านนายเฉลิมพล ผลศัพท์ หมู่ที 12 ตําบล
ช้างกลาง (ซอยร่วมใจแยก 1) ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 112
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 448  ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 112 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
 (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 26 
ลําดับที 112

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดเทพกุญชร หมู่ที 7 ตําบล
ช้างกลาง

จํานวน 1,142,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดเทพ
กุญชร หมู่ที 7 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 435 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 17 
ลําดับที 68
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายขาว (ตอนที 2)หมู่ที 14 
ตําบลช้างกลาง

จํานวน 302,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายขาว (ตอน
ที 2) หมู่ที 14 ตําบลช้างกลางขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร และ
แยกบ้านนายชวน รามทัศน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 65 ตาราง
เมตร วางท่อระบายนํา คสล.มอก.ชันคุณภาพ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 60x100 เซนติเมตร จํานวน 1 จุด ใช้ท่อ 6 ท่อน ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนดพร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
 (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 29 
ลําดับที 128
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหินดาน หมู่ที 14 ตําบลช้างกลาง จํานวน 616,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหินดาน หมู่
ที 14 ตําบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 235 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนด
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 
หน้าที 17 ลําดับที 5
ก่อสร้างท่อลอดเหลียมสายบ้านนายเวียน ชูยงค์ หมู่ที 1 ตําบลช้างกลาง จํานวน 411,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเลียมสายบ้านนายเวียน ชูยงค์  หมู่ที1
 ตําบลช้างกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.80
 เมตร จํานวน 2 ช่องทางและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชือมกับ
ถนนเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตรหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลางกําหนดพร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามรูปแบบของ อบต.ช้างกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 5 ลําดับที 4

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร 0203/ว 109 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 2147 ลงวันที 11 กรกฎาคม 2561

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์การปลูก
หญ้าแฝกอันเนืองมาจากพระราชดําริ ตามกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น
การอบรมให้ความรู้ การนําหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  การ
ประชาสัมพันธ์เกียวกับหญ้าแฝก การบํารุงรักษาหญ้าแฝกตามจุด
ต่างๆ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4ปี  
( พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 48 
ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีเพือการ
เกษตรตําบลช้างกลาง

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน
สารเคมีเพือการเกษตรตําบลช้างกลางตามโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สารสกัดชีวภัณฑ์
- เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 68 
ลําดับที 3
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสหชีพช้างกลางตามโครงการปลูกพืชเสริมรายได้โดย
ศาสตร์พระราชา

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสหชีพช้างกลางตามโครงการ
ปลูกพืชเสริมรายได้โดยศาสตร์พระราชา
- เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 69
ลําดับที 5
อุดหนุนอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสหชีพช้างกลางตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจเพือความมันคงของครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสหชีพช้างกลางตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเพือความมันคงของครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง  4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 69
ลําดับที 5
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ รักป่า รักนํา รักแผ่นดิน เพือสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาสิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ รักป่า รักนํา รักแผ่น
ดิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดําเนินกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถาน
ที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต่อโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว1060
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559  เรืองโครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2 หน้าที 4 ลําดับที 2

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,906,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบือง ตะปู ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ
วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา - ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,930,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,930,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบผลิตนําประปาองค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างกลาง
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งบลงทุน รวม 626,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 626,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนําหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรง
ม้า

จํานวน 130,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้าจํานวน 2 ตัว ตัวละ 65,000.- บาท (ตังตามราคา
ท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)            
คุณลักษณะสังเขปดังนี
- เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30
 แรงม้า
- ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกว่า 3 นิว 
- สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
- สูบนําส่งไกลในแนวราบ ไม่น้อยกว่า 500 เมตร
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 32
ลําดับที 24
จัดซือเครืองสูบนําหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบนําได้ 1,130 ลิตรต่อ
นาที

จํานวน 64,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมสูบนําหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบนํา
ได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จํานวน 4  ตัว ตัวละ 16,000.-บาท (ราคาและ
คุณลักษณะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561) คุณลักษณะสังเขป ดังนี 
- เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)
- สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
- สูบนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนํา และของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 31
ลําดับที 21
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จัดซือเครืองสูบนําหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบนําได้ 1,500 ลิตรต่อ
นาที

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมสูบนําหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  สูบนํา
ได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จํานวน 4  ตัว ตัวละ 20,000.-บาท (ราคา และ
คุณลักษณะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561) คุณลักษณะสังเขปดังนี
- เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกว่า 4 นิว (100 มิลลิเมตร)
- สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
- สูบนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนํา และของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 31
ลําดับที 22
จัดซือเครืองสูบนําหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 44,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมสูบนําหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูบนํา
ได้ 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 4  ตัว ตัวละ 11,000.- บาท (ราคาและ
คุณลักษณะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561) คุณลักษณะสังเขปดังนี
- เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกว่า 2 นิว (50 มิลลิเมตร)
- สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
- สูบนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนํา และของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 30
ลําดับที 20

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือปัมซัมเมอร์สสูบนําบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า 2 HP จํานวน 162,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมซัมเมอร์สสูบนําบาดาลขนาดไม่น้อย
กว่า 2 HP  พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จํานวน 5 ตัว ตัวละ 32,500
.- บาท (ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะสังเขปดังนี
-   กําลังขับ 2 แรงม้า 
-  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 
-  โครงสร้างสแตนเลส
-  ระบบการระบายความร้อนด้วยนํา 
-  มีอุปกรณ์ควบคุมการสตาร์ท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 32
ลําดับที 25
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จัดซือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า จํานวน 96,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรง
ม้า จํานวน 2 ตัว ตัวละ 48,000.- บาท (ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจาก
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คุณลักษณะสังเขป ดังนี 
- มอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า
- แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์
- ความเร็วรอบ 1,450 รอบ
- ความถี 50 Hz.
- ไฟ 3 สาย (ไฟโรงงาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลช้างกลาง 4 ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงครังที 3 หน้าที 31
ลําดับที 23

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 28,598,526 บาท
งบกลาง รวม 28,598,526 บาท
งบกลาง รวม 28,598,526 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 21,595,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2561

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2553 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548
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สํารองจ่าย จํานวน 139,233 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ
.2522

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.3/ว2455 ลงวันที 26 พฤศจิกายน 2553 เรืองซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการจ่ายเงินรางวัลในคดีผู้กระทําความผิดตามพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทีประชาชนจัดตังเพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0891.4/ว 383 ลงวันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง แนวทาง
การดําเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินสนับสนุนการ
ดําเนินการสวัสดิการชุมชน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล จํานวน 355,703 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ปี 2562
ในอัตราคนล่ะ 45 บาทตามจํานวนประชากร 15,809 คน ซึงองค์การ
บริหารส่วนตําบลช้างกลางสมทบ 50% ตามหนังสือสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ทีสปสช. 5.40/ว 403 ลงวันที 27 ตุลาคม 2560
  เรือง แจ้งจํานวนการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที ปี 2561 โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0891.3/ว1110 ลงวันที 3 เมษายน 2550
 เรือง การดําเนินงานระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
และหนังสือกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2199
 ลงวันที 10พฤศจิกายน 2552 การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 412,870 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที  มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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