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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  15,381,231 .- บาท  แยกเป็น 
(ก)  งบบุคลากร (520000)     ตั้งไว้     6,192,200 .- บาท  แยกเป็น :- 
 

1.  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)     ตั้งไว้  1,883,400.- บาท 
 

     1.1  ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)     ตั้งไว้  515,000.- บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
  

 1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200)     ตั้งไว้  
43,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)     ตั้งไว้  43,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 1.4 ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. (210400)     ตั้งไว้  
86,400.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารทั่วไป (00111) 

 1.5 ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)     ตั้งไว้  
1,196,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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2. หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)     ตั้งไว ้ 4,308,800 .- บาท 
 

 2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100)     ตั้งไว ้  2,877,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนต าบลของ
ส านักงานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)     ตั้งไว ้ 20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงนิเพิ่มค่าครองชีพ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว, เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง  และเงินเพ่ิม
ต่างๆ ของพนักงาน อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.3 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300)     ตั้งไว ้ 109,200.- บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งให้กับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 
8  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  ตั้งไว้ 67,200.- บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งให้กับต าแหน่งนิติกร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  ตั้งไว้  42,000.- บาท 
 2.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220400)     ตั้งไว ้ 305,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้กับลูกจ้างประจ าของส านักงานปลัด  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง (220500)     ตั้งไว ้ 28,400.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินเพ่ิมต่างๆ ให้กับลูกจ้างประจ าของส านักงาน
ปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.6 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)     ตั้งไว ้ 892,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจของส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
 

 2.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)     ตั้งไว ้ 10,000.- บาท  
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
การให้พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
 2.8 ประเภท เงินอ่ืนๆ (221100)     ตั้งไว้  67,200.- บาท  
   

   2.8.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือน     ตั้งไว้  67,200.- บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับต าแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ระดับ 8  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

(ข)  งบด าเนินการ (530000)     ตั้งไว้  6,701,831.- บาท 
 

3. หมวด ค่าตอบแทน (531000)     ตั้งไว ้1,003,000 .- บาท  แยกเป็น :- 
 

 3.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100)     ตั้งไว ้ 935,000.- บาท  
 

  3.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่ได้รับมอบหมาย     ตั้งไว้  35,000.- บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างของ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนในการยืมตัวข้าราชการ
พนักงานส่วนต าบลที่มาปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในคดีจับกุมผู้กระท าผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)     ตั้งไว้  
35,000.- บาท 
   

  3.1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)     ตั้งไว้ 
900,000 .- บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   
    

 3.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว ้ 35,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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 3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ตั้งไว ้ 33,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

4. หมวด ค่าใช้สอย (532000)     ตั้งไว้  3,621,000.- บาท  
 

 4.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     ตั้งไว ้ 430,000.- บาท 
 

  4.1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ     ตั้งไว้  100,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างไปฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

   4.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว ้ 280,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน  ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ หรือค่า
เย็บเล่มหนังสือ ค่าตอบรับหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร คู่มือปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาจัดท าปฏิทิน/
วารสาร อบต./เอกสารสรุปผลการด าเนินงานของ อบต.  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าบริการรับใช้  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าส ารวจแนวเขตที่ดิน
สาธารณะ และ แนวเขตการปกครองต าบล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  4.1.3  ค่าเบี้ยประกัน  ตั้งไว้  50,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถและเบี้ยประกันภัยรถที่ใช้ในราชการของ 
อบต.คลองใหม่  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 4.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)     ตั้งไว ้ 50,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม่ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 4.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(320300)     ตั้งไว ้ 3,101,000.- บาท 
 

  4.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานวันส าคัญทางราชการ     ตั้งไว้  
2,000.- บาท    
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น  วันปิยมหาราช ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00261)  (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า60 ข้อ7) 
  4.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา  ตั้งไว ้40,000.- บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260 ) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า59 ข้อ 4) 
  4.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 12 สิงหา
มหาราชินี ตั้งไว ้100,000.- บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 12 สิงหา
มหาราชินี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)    
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260 ) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  (อยู่ใน
แผน3 ปี 2558-2560 หน้า60 ข้อ 6) 
  4.3.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งไว ้ 60,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111)  
  4.3.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง     ตั้งไว ้ 200,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหาร-ส่วนต าบลคลอง
ใหม ่ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ฯลฯ (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111)  (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า 66 ข้อ7) 
 

  4.3.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของ ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน ฯลฯ     ตั้งไว้  
300,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ-บริหารส่วน
ต าบล ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนทุกประเภท พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 
หน้า66 ข้อ 6) 
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  4.3.7 ค่าปรับปรุง Website และค่าเช่าพื้นที่ Saver และ Domand Name (ราย
ปี) ของ Website อบต. คลองใหม่     ตั้งไว้  12,000.- บาท 
  เพ่ือจัดจ้างปรับปรุง Website และค่าเช่าพ้ืนที่ Saver และ Domand Name (รายปี) 
ของ Website อบต. คลองใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
 

  4.3.8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     ตั้งไว ้ 35,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ฯลฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได ้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า63 ข้อ 6) 
   

  4.3.9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ     ตั้งไว้  20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ตาม
ตัวชี้วัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หนา้65 ข้อ 4) 
 

  4.3.10 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน     ตั้งไว้  
50,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า 55 ข้อ 5) 
 
  4.3.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ทบทวน อปพร.     ตั้งไว ้ 105,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/ทบทวนสมาชิกอปพร. หลักสูตรเบื้องต้น เพ่ือให้มี
ความรู้ในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในต าบล เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า55 ข้อ 3) 
 

  4.3.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชน ตั้งไว ้ 120,000.- บาท   
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 
หน้า50 ข้อ 5) 
 

   4.3.13 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง     ตั้งไว ้ 30,000.- บาท   
  เพ่ือใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงคลองใหม ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   
(อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า47 ข้อ 5) 
 

  4.3.14 ค่าใช้จ่ายศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน     ตั้งไว ้ 30,000.- บาท   
  เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)   
 

  4.3.15 ค่าใช้จ่ายจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน     ตั้งไว ้ 20,000.- บาท 
  เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)   
 

  4.3.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน     ตั้งไว ้ 20,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 
หน้า63 ข้อ 1) 
   

  4.3.17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมต าบลคลองใหม่  ตั้งไว ้ 92,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมต าบลคลองใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า63 
ข้อ 2) 
  4.3.18 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     ตั้งไว ้ 40,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดอบรม และ/
หรือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่เด็กนักเรียน 
เยาวชน และประชาชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลคลองใหม่ รวมถึงการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ในการ
ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
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และสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า52 ข้อ 1) 
 

  4.3.19 ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในต าบลคลองใหม่     
ตั้งไว ้ 20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในต าบลคลองใหม่
ตามเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน (อผส.)ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตามหลักเกณฑ์
แนวทาง “การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า53 ข้อ 5) 
 

  4.3.20 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา     ตั้งไว ้ 150,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า49 ข้อ 1) 
   

  4.3.21 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     ตั้งไว ้ 200,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น การท าอาหารเลี้ยงเด็ก แจกของ
ช าร่วย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า49 ข้อ 4) 
  4.3.22 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง     ตั้งไว ้ 20,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า59 ข้อ 4) 
 

  4.3.23 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์     ตั้งไว ้ 150,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า59 ข้อ 2) 
 

  4.3.24 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ตั้งไว ้ 8,000.- บาท  
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  เพ่ือจ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองใหม่   
จ านวน 4 อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
  4.3.25 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้าน
ดนตรี  ตั้งไว ้ 250,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้าน
ดนตรี ส าหรับจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า 50 ข้อ 7) 
  4.3.26 ค่าใช้จ่ายโครงการ 5 ส. ส านักปลัด อบต.คลองใหม่     ตั้งไว ้ 5,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ 5 ส. ของกองคลัง อบต.คลองใหม่ เช่น ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า65 ข้อ 3) 
 

4.3.27  ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา , ค่าเบี้ย 
เลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ,ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความ
จ าเป็นและความเหมาะสม , ค่าท าขวัญค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยส าหรับ
วันส าคัญต่างๆตามวาระโอกาสที่จ าเป็นและเหมาะสม , ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  
ตั้งไว ้ 20,000.-บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา  , ค่าเบี้ยเลี้ยง
พยานหรือผู้ต้องหา,ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีมีความจ าเป็นและความ
เหมาะสม , ค่าท าขวัญค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาส าหรับวันส าคัญต่างๆตามวาระ
โอกาสที่จ าเป็นและเหมาะสม , ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(00111) 
  4.3.28  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลคลองใหม่  ตั้งไว ้250,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลคลองใหม่  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า
53 ข้อ 1)  

4.3.29  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลคลองใหม่  
 ตั้งไว ้60,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบล
คลอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
(อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า47 ข้อ 1) 
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  4.3.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคลองใหม่
ให้มีความเข้มแข็ง ตั้งไว ้10,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
คลองใหม่ให้มีความเข้มแข็ง(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 24  สิงหาคม  
2553)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ใน
แผน3 ปี 2558-2560 หน้า47 ข้อ 4) 

 

4.3.31  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลคลองใหม่เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว ้10,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
คลองใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  

(อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า47 ข้อ 2) 
 

  4.3.32  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ตั้งไว ้ 10,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงคป์้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ตั้งจ่ายจาก 

เงินรายได ้ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า51 ข้อ1) 
 

4.3.33  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว ้ 20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 
หน้า55 ข้อ2) 

 

4.3.34  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดท าแผนชุมชนให้มีคุณภาพ    
ตั้งไว ้ 30,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดท าแผนชุมชนให้มี
คุณภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู่ใน
แผน3 ปี 2558-2560 หน้า63 ข้อ5)  

 
4.3.35  โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล   ตั้งไว ้  

50,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนา 
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ต าบล      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) 
(อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า 63 ข้อ 4) 
  4.3.36  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้  532,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารส าเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน อาหารส าเร็จ อาหารว่างแก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองใหม่ (จัดสรร 100%  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปี 
2558 ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9  กรกฎาคม  2557)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 
  4.3.37  โครงการ BIG cleaning day    ตั้งไว้  30,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ BIG cleaning day  ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน สร้างความสามัคคีในชุมชน   การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สร้าง
จิตส านึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน3 ปี 2558-2560 หน้า 61 ข้อ 2) 
 

 4.4 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     ตั้งไว ้ 40,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบ ารุงรักษา 
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ช ารุดเสียหาย ฯลฯ  (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   
5. หมวด ค่าวัสดุ (533000)     ตั้งไว ้     1,669,831 .- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ  เป็นต้น และรายจ่ายเพ่ือการจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
 

5.1 ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)     ตั้งไว ้ 220,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา ตรา
ยาง ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุส านักงานที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก่ เครื่องตัดกระดาษ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ แบ่งเป็น 

-    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   จ านวน 200,000.-บาท  
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-    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   
แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  จ านวน 20,000.-บาท  
   

 5.2 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     ตั้งไว ้ 30,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ เป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก่ แปรง                 
ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน แก้วน้ า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาปรับอากาศ ฯลฯ  และวัสดุงานบ้านงาน
ครัวที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่ง
หรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก ่กระติกน้ าร้อน ถาด มีด ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
 

 5.3 ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)     ตั้งไว ้ 1,010,660.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านดอนทอง, โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ, โรงเรียนบ้านคลองใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
คลองใหม่ (ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0037.3/ว10951 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2555)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 

 5.4 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  ตั้งไว้  5,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ และใช้ในกิจการอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) แผนงานบริหารทั่วไป (00111) งานบริหาร
ทั่วไป (00100)  

 

 5.5 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)     ตั้งไว้  144,171.- บาท  
 

  5.5.1 ค่าสารก าจัดยุงลาย น้ ายาก าจัดยุงลาย     ตั้งไว ้ 94,171.- บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาฉีดฆ่ายุงลาย ทรายอะเบท ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223)  
 

  5.5.2 ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     ตั้งไว ้ 50,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับฉีดป้องกันโรคในเขต 
อบต.  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน (00223)   

 

 5.6 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)     ตั้งไว ้ 50,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในงานของ อบต. ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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 5.7 ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)     ตั้งไว้  50,000.- บาท 
  เพ่ือใช้จ่ายในการจัดหา      ชุดเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) พร้อมเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
 

 5.8 ประเภท วัสดุกีฬา (331300)     ตั้งไว้  10,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
 

 5.9 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)     ตั้งไว ้ 50,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด 
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 5.10 ประเภท วัสดุการศึกษา (331500)     ตั้งไว ้ 30,000.- บาท 
 

   5.10.1 ค่าอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียน     ตั้งไว้  30,000.- บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเรียน การศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขต อบต.คลองใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) 
 

 5.11 ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง  (331600)  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น สายส่งน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานดับเพลิง ค่าเติมน้ ายาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังละ 15 ปอนด์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
 5.12  ประเภท วัสดุดนตรี     ตั้งไว ้ 20,000.- บาท  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลอง โทน โหม่ง ฯลฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา 
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
 5.13  ประเภท วัสดุอื่น (331700)     ตั้งไว้  20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ  ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มวัสดุอ่ืนได้ แต่จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานราชการของส านักปลัด  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
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6.  หมวด สาธารณูปโภค (534000)     ตั้งไว ้ 408,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายค่าสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น 
ค่าบรกิาร ค่าภาษี เป็นต้น 
 

 6.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100)     ตั้งไว้  340,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงานและในที่สาธารณะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111)   
 

 6.2 ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)     ตั้งไว้  30,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุ งรักษาสาย 
ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการและการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 6.3 ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)     ตั้งไว้  38,000.- บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับผู้บริหาร และส านักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพ่ือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   

(ค) งบลงทุน (540000)     ตั้งไว้  169,200.- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
7. หมวด ค่าครุภัณฑ์ (541000)     ตั้งไว้รวม 169,200 .- บาท  
ค่าครุภัณฑ์ 
 7.1 ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (410700)     ตั้งไว้  49,000.- บาท 
  7.1.1 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล     ตั้งไว ้ 10,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ความละเอียดไม่น้อยกว่า  16 ล้าน
พิกเซล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   
  7.1.2 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ตั้งไว ้ 39,000.- บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์      ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   
 7.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)     ตั้งไว้  24,000.- บาท 
  7.2.1  เครื่องรับส่งวิทยุ   ตั้งไว้  24,000.- บาท 
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เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ประกอบด้วย  
ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
 7.3 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)     ตั้งไว ้ 55,700.- บาท 
  7.3.1 จัดซื้อถังดับเพลิง  ตั้งไว้  35,700.- บาท 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผมเคมีแห้ง จ านวน 20 ถัง ๆ ละ 1,785.-บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้  ประจ าปี  2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
  7.3.2 ชุดไฟไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์   ตั้งไว้  20,000.- บาท 
   เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑช์ุดไฟไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ์   แบบรูปทรงมนเหลี่ยมติดหลังคา
รถ   พร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรน   ส าหรับติดตั้งบนรถยนต์ตรวจการณ์ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
 

 7.4 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)     ตั้งไว้  18,000.- บาท 
7.4.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  15,000.-บาท 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 15,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
  -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB  จ านวน 1 หน่วย   
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (network interface)แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี  2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) คุณลักษณะพ้ืนฐาน (อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21 กพ.  2557) 
 

  7.4.2 ค่าเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า   ตั้งไว้  3,000.-บาท 
   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง  
  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) 



91 

 

  - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี  2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) คุณลักษณะพ้ืนฐาน (อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21 กพ. 2557) 
 7.5   ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)  ตั้งไว้  2,500.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน รายละเอียดดังนี้ 
  7.5.1 เก้าอ้ีแบบมีพนักพิงและพักแขน  ตั้งไว้ 2,500.-  บาท 
  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิงและพักแขน  จ านวน  1  ตัว  ตัวละ  2,500 บาท  (จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี  2558 ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 7.6 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)     ตั้งไว้  20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบ ารุงรักษา 
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ช ารุดเสียหาย ฯลฯ  (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)   

(ง)  งบเงินอุดหนุน (560000)     ตั้งไว้ 2,318,000 .- บาท 
 

8. หมวด เงินอุดหนุน (561000)     ตั้งไว้  2,318,000.- บาท 
 

  8.1 ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)     ตั้งไว ้ 22,000.-  บาท  
  8.1.1 อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอสามพราน     ตั้งไว้  
22,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอ านวยการของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1212 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553) 
 

  8.2 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     ตั้งไว ้ 2,136,000.- บาท   
  8.2.1 อุดหนุนโรงเรียนทีอ่ยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.   ตั้งไว้  1,812,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. 
(ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนทอง,  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 
และโรงเรียนบ้านคลองใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)  
  8.2.2 อุดหนุนสถานศึกษาต าบลคลองใหม่ด้านการศึกษา    ตั้งไว ้ 324,000.- บาท    
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษาต าบลคลองใหม่โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา 
ในพ้ืนที่จ านวน 3 แห่ง ๆละ 108,000 บาท  (หนังสือกระทรวงมหาดไทยมท 0893.3/ว 0020 ลว. 6 มค. 
2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2611 ลว. 4 สค. 2547    ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)      
 

  8.3 เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)     ตั้งไว้รวม  160,000.- บาท  
   8.3.1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6   ตั้งไว้  90,000.- 
บาท   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6     เพ่ือ
ส าหรับการด าเนินการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่จัดสรร
เป็นค่าด าเนินการโดยอสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาทจ านวน 6 หมู่บ้าน(ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   (00223) 
     8.3.2 อุดหนุนศูนย์การเรียนชุมชนต าบลคลองใหม่     ตั้งไว ้ 30,000.- บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลคลองใหม่ ตามโครงการและ
กิจกรรมที่จัดขึ้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (00214)      
 

  8.3.3 อุดหนุนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต าบลคลองใหม่ ตั้งไว้ 40,000.- 
บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต าบลคลองใหม่      ตาม
โครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252)         
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองช่าง 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  18,295,500.- บาท   แยกเป็น :- 
 

(ก)  งบบุคลากร (520000)     ตั้งไว ้ 2,777,000.- บาท  แยกเป็น :- 
 

1.  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)     ตั้งไว้  2,777,000.- บาท 

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100)     ตั้งไว ้ 582,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลของกอง

ช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   

 

1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)     ตั้งไว้  18,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

(ก.อบต.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ,เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือน และ
จ านวนเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   

 

1.3 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300)     ตั้งไว ้ 42,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   

 

1.4 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)     ตั้งไว้  1,965,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม

ภารกิจของกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   

 

1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)    ตั้งไว ้ 170,000.- บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
การให้พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

(ข)  งบด าเนินการ (530000)   ตั้งไว้  6,797,000.- บาท 
 

2. หมวด ค่าตอบแทน (531000)     ตั้งไว้  702,000.- บาท  แยกเป็น 
 

2.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100)     ตั้งไว้  672,000.- บาท 

 

 2.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)     ตั้งไว ้ 660,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลประจ าปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  

 

2.1.2  ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร     ตั้งไว้  
12,000.- บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน
อาคาร ให้แก่นายช่างโยธา นายตรวจแบบแปลนก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)  

 

 2.2 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ตั้งไว้  30,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241)  
 

3. หมวด ค่าใช้สอย (532000)     ตั้งไว้  1,535,000.- บาท 
 

 3.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     ตั้งไว ้ 110,000.- บาท  
 

  3.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว้  60,000.- บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่ด าเนินการในแผนงานกิจกรรมของ อบต. เช่น 
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ถ่ายพิมพ์เขียว ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

  3.1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ     ตั้งไว ้ 50,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างไปฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)       
 

 3.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(320300)     ตั้งไว ้ 1,325,000.- บาท 
 

  3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งไว้  20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   

  3.2.2 ค่าทิ้งขยะมูลฝอย     ตั้งไว้  1,300,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสถานที่ท้ิงขยะมูลฝอย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (00244)     
  3.2.3  ค่าใช้จ่ายโครงการ 5 ส. กองช่าง อบต.คลองใหม่  ตั้งไว้ 5,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ 5 ส. ของกองช่าง อบต.คลองใหม่ เช่น ค่าป้าย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชน และ
สังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 

 3.3 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     ตั้งไว ้ 100,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)      

4. หมวด ค่าวัสดุ (533000)     ตั้งไว้  1,860,000.- บาท 
  

 4.1 ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)     ตั้งไว ้ 30,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา ตรา
ยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ (ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
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2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

 4.2 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)     ตั้งไว ้ 300,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และไฟฟ้า
สาธารณะ เช่น สายไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟิวส์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)   
 

 4.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     ตั้งไว้  30,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การท าความสะอาดต่างๆ จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ การประชุมต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241)   
  

 4.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)     ตั้งไว ้ 200,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กลอนประตู หน้าต่าง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

 4.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)     ตั้งไว ้ 80,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็นวัสดุโดยสภาพ ได้แก่ แบตเตอรี่  ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการ
ใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก่ แม่แรง  
ล็อคเกียร์ กุญแจเลื่อน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

 4.6 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)     ตั้งไว้  600,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ในความรับผิดชอบของกองช่าง และใช้ใน
กิจการอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
   

 4.7 ประเภท วัสดุการเกษตร (331000)     ตั้งไว้  100,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสารก าจัดวัชพืช ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร (00320)  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม ้(00322)   
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 4.8 ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)     ตั้งไว้  20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น  เสื้อสะท้อน
แสง ถุงมือ รองเท้ายาง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)   
  

 4.9 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)     ตั้งไว้  20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด 
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)   
 4.10 ประเภท วัสดุอื่นๆ (331700)     ตั้งไว้  480,000.- บาท 
 

  4.10.1 ถังขยะพลาสติก     ตั้งไว้  80,000.- บาท       
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร เพ่ือใช้รองรับ
ขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนประชาชนในเขต อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244)  
 

  4.10.2 วัสดุการประปา     ตั้งไว้  400,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การประปา เช่น ท่อเหล็ก ท่อ PVC ข้อต่อ    สามทาง 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การพาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332)   
 

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)     ตั้งไว ้ 2,700,000.- บาท 
 

 5.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100)     ตั้งไว้  2,700,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหอถังน้ าประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)     
 

(ค)  งบลงทุน (540000)     ตั้งไว้ 8,421,500 .- บาท  แยกเป็น :- 
 

6.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)     ตั้งไว ้ 1,864,500.- บาท  
 

 6.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)     ตั้งไว้  43,000.- บาท 
  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
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  6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  จ านวน 1 เครื่อง     ตั้งไว้  25,000.- บาท 
   มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
 -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 หน่วย   
 -    มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
 -  มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย   
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -     สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi  (802.11b/g/n)  และ Bluetooth  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 

  6.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network  จ านวน 1 เครื่อง     ตั้งไว้  
18,000.- บาท 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
 -      มีหน่วยความจ า (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100 Base TXหรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
250 แผ่น 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 6.2 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)     ตั้งไว้  1,376,500.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซัมเมอร์ส ท่อประปา รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ หอกระจายข่าว ฯลฯ (รายจ่ายเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท) 
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  จ านวน 1,376,500.-บาท   ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241)   
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 6.3  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (411700)  ตั้งไว้  345,000.-  บาท 
 

 6.3.1 ประเภทครุภัณฑ์ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ ตั้งไว้ 80,000.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มซัมเมอร์สขนาด  3  แรงม้า 220  โวลต์  จ านวน 2 ชุด ชุดละ 
40,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา
(00332) 
 

 6.3.2  ประเภทครุภัณฑ์ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลต์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มซัมเมอร์สขนาด  5  แรงม้า 380 โวลต์  จ านวน 2 ชุด  ชุดละ 
50,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา
(00332) 
 6.3.3 ประเภทครุภัณฑ์ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า  380 โวลต์ ตั้งไว้ 75,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มซัมเมอร์สขนาด  7.5  แรงม้า  380  โวลต์  จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) 
 6.3.4 ประเภทครุภัณฑ์ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 10 แรงม้า 380 โวลต์ ตั้งไว้  90,000.- บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มซัมเมอร์สขนาด   10 แรงม้า  380  โวลต์  จ านวน 1 ชุด   ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา(00332) 
 

 6.4 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)  ตั้งไว้  100,000.-  บาท 
 6.4.1 ค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม่     ตั้งไว้  100,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)  พร้อมติดตั้งภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่  จ านวน 8 ตัว โดยมีรายละเอียด กล้องโดมสีอินฟาเรด IP 2 MegaPixel  
(1.29”,1080P,O LUX, Day-night) และ IP Box Camera  2 MegaPixel  (1.29”,1080P Day-night)   
เพ่ือเป็นการป้องกันและป้อมปราบการโจรกรรม และตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่  อันเกิดความเสียหายต่อทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121)  (อยู่ในแผน 3 ปี 2558-2560 หน้า 56 ข้อ 7) 
 

7. หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)   ตั้งไว้รวม    6,557,000.-   บาท แยกเป็น :- 
  7.1 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) ตั้งไว้ 1,367,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก-ลกูรัง สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปี 2558 
จ านวน 1,057,000.-บาท   และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  จ านวน 310,000.-บาท   ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)      
 7.2 ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (420900)     ตั้งไว้  5,190,000.- บาท 
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  7.2.1   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมฝังท่อระบายน้ า  คสล.  สายบ้านนางชูศรี  
คงดี  หมู่ที่ 1   ต าบลคลองใหม่  ตั้งไว้  1,320,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร  ระยะทาง 240 เมตร   หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  960  ตารางเมตร   
พร้อมฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 250 เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน
ไฟฟ้าถนน (00242)  (อยู่ในแผน 3 ปี 2558-2560 หน้า 34  ข้อ 8) 
 7.2.2  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสงชัย   ติโลกนาถ  หมู่ที่ 2  ต าบล
คลองใหม่  ตั้งไว้  900,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง 240  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน (00242)  (อยู่ในแผน 3 ปี 2558-2560 หน้า 35 ข้อ 16) 
 7.2.3   ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกัน  เรียบคลองสายทอง  หมู่ที่ 3  ต าบล
คลองใหม่  ตั้งไว้ 900,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผนังกันดินความลึก 2 เมตร  
ระยะทางรวม 100  เมตร  พร้อมถมดิน ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  (อยู่ในแผน 3 ปี 2558-2560 หน้า 
37 ข้อ 36) 
 

  7.2.4      ค่าก่อสร้างฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบถนนสายกลางบริเวณอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4  ต าบลคลองใหม่  (ต่อจากเดิม)  ตั้งไว้ 590,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 176 เมตร   และงานขยายไหล่ทาง  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  (อยู่ใน
แผน 3 ปี 2558-2560 หน้า 39 ข้อ 40) 
 

 7.2.5  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเซี้ยง   พลอยรัศมี  หมู่ที่ 5  ต าบล
คลองใหม่  ตั้งไว้ 580,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง  150  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  750  ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปี 
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2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน (00242)  (อยู่ในแผน 3 ปี 2558-2560 หน้า  40  ข้อ 47) 
 

 7.2.6  ค่าก่อสร้างถนนดินใหม่ผิวจราจรลูกรัง   พร้อมฝังท่อระบายน้ า คสล. สายบ้านนาย
สง่า   กังใช้ง้วน ถึงบ้านลุงแย้ม  อยู่ในวงษ์   หมู่ที่ 5  ต าบลคลองใหม่  ตั้งไว้ 420,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินใหม่ ผิวจราจรลูกรัง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร  ระยะทาง 200 บาท ผิวจราจรลูกรัง หนา 0.20 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø 1.00 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) (อยู่ในแผน 3 ปี 2558-
2560 หน้า 41 ข้อ  57) 
 

 7.2.7  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมฝังท่อระบายน้ า คสล. สายบ้านบุญขุนยัง  
หมู่ที่ 6  ต าบลคลองใหม่  ตั้งไว้  480,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 90 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352  ตารางเมตร  พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø 0.40 เมตร  พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 100  เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้า
ถนน (00242) (อยู่ในแผน 3 ปี 2558-2560 หน้า 42   ข้อ 67) 
 

(ง)  งบเงินอุดหนนุ (560000)     ตั้งไว ้ 300,000.- บาท 
 

 8. เงินอุดหนุน (561000)     ตั้งไว้  300,000.- บาท 
 

8.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     ตั้งไว ้ 300,000.- บาท 
 

 8.1.1 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     ตั้งไว้  300,000.- บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่อง
ทางสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  (อยู่ในแผน 
3 ปี 2558-2560 หน้า 44   ข้อ 1) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หนว่ยงาน กองคลัง 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  2,609,000.- บาท  แยกเป็น 
(ก)  งบบุคลากร (520000)     ตั้งไว้ 1,856,000 .- บาท  แยกเป็น :- 
 

1.  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)     ตั้งไว ้ 1,856,000.- บาท 
  

 1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100)     ตั้งไว้  1,200,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนต าบลของกอง
คลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

 1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล (220200)     ตั้งไว้  36,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน-
ต าบล (ก.อบต.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว, เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตรา
เงินเดือน และจ านวนเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.  หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน อบต.  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113)   
 

 1.3 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220400)     ตั้งไว ้ 200,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้กับลูกจ้างประจ าของกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113) 
  

 1.4 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)     ตั้งไว ้ 366,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจของกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

 1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)     ตั้งไว ้ 54,000.- บาท  
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
การให้พนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

(ข)  งบด าเนินการ (530000)     ตั้งไว้ 725,000 .- บาท 
 

2. หมวด ค่าตอบแทน     ตั้งไว ้ 415,000.- บาท  แยกเป็น :- 
 

 2.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100)     ตั้งไว ้ 400,000.- บาท 
 

  2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (เงินรางวัลประจ าปี)     ตั้งไว้  
400,000.- บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)     
    

 2.2 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ตั้งไว ้ 15,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ การ
ช่วยเหลือบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

3. หมวด ค่าใช้สอย (532000)     ตั้งไว ้ 120,000.- บาท  
 

 3.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     ตั้งไว ้ 65,000.- บาท 
 

  3.1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ     ตั้งไว ้ 50,000.- บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่ง
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างไปฝึกอบรม สัมมนา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง 
(00113)   
  3.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว ้ 15,000.- บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ หรือค่าเย็บเล่มหนังสือ  ค่า
ตอบรับหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร คู่มือปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาจัดท าปฏิทิน/วารสาร อบต./เอกสาร
สรุปผลการด าเนินงานของ อบต. ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกันภัยรถราชการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
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รายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113)   
 

 3.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(320300)     ตั้งไว ้ 45,000.- บาท 
 

  3.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว ้ 20,000.- บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์การเสียภาษีแก่ประชาชน เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
  3.2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ 5 ส. กองคลัง อบต.คลองใหม่     ตั้งไว ้ 5,000.- บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ 5 ส. ของกองคลัง อบต.คลองใหม่ เช่น 
ค่าปา้ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
 

  3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้  20,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
  

 3.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     ตั้งไว ้ 10,000.- บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ช ารุดเสียหาย
ฯลฯ   (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

4. หมวด ค่าวัสดุ (533000)     ตั้งไว ้ 160,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ 
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ภาษี ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ฯลฯ  เป็นต้น และรายจ่ายเพ่ือการ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
  

 4.1 ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)     ตั้งไว ้ 100,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา ตรา
ยาง ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุส านักงานที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก่ เครื่องตัดกระดาษ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
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 4.2 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)     ตั้งไว ้ 15,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาล้างห้องน้ า ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก ไม้ถูพ้ืน กาแฟ น้ าตาล น้ าดื่ม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

 4.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)     ตั้งไว ้ 45,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด 
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
 

5. หมวด ค่าสาธารณูปโภค (534000)     ตั้งไว ้ 30,000.- บาท   
 

 5.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400)     ตั้งไว้  30,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   

(ค) งบลงทุน (540000)     ตั้งไว้  28,000.- บาท 
 

6. ค่าครุภัณฑ์ (541000)     ตั้งไว้รวม  28,000.- บาท  
 

 6.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)     ตั้งไว้  18,000.- บาท 
   

  6.1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด     ตั้งไว ้ 18,000.- บาท 
   เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด  จ านวน 4 ตู้  ตู้ละ 4,500 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 6.2 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)     ตั้งไว้  10,000.- บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ 
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง 
(00113)   
 

(ง) งบเงินอุดหนุน (560000)     ตั้งไว ้  -   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองใหม่ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

รายจ่ายงบกลาง (510000) 
 

รายจ่ายงบกลาง (510000)     รวมทั้งสิ้น   1,297,169.- บาท   แยกเป็น :- 
 

1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)     ตั้งไว้  320,000.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
2558  ปรากฏในด้านการด าเนินงานอ่ืน (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) 
 

2. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)     ตั้งไว้  30,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 จ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านการด าเนินงานอ่ืน (00400)  แผนงานงบกลาง 
(00410)  งานงบกลาง (00411) 

3. ประเภท ส ารองจ่าย (111000)     ตั้งไว้  391,340.- บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 
เช่น น้ าท่วม อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้ระจ าปี 2558  ปรากฏในด้านการด าเนินงาน
อ่ืน (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   
 

4. ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)     ตั้งไว้  250,000.- บาท  
 

 4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ      ตั้งไว้  250,000.- บาท  
 เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ส าหรับ

การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.3/ว 1263 ลว. 30  พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปี 2558  ปรากฏในด้านการด าเนินงานอ่ืน (00400) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) 
 

5. ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)     ตั้งไว้  
305,829.- บาท   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นอัตราร้อยละ 1 ของ
งบประมาณรายไดป้ระจ าปี 2558  ปรากฏในด้านการด าเนินงานอ่ืน (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)   
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