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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอ สำมพรำน จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 58,433,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
รวม 8,156,160 บาท
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก

รวม 5,668,560 บาท
รวม 2,375,660 บาท
จำนวน

532,100 บำท

จำนวน

45,600 บำท

จำนวน

456,000 บำท

จำนวน

90,720 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือน ให้กับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รอง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำร
ทัว่ ไป (00111)
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งของ นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รอง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำร
ทัว่ ไป (00111)
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่ รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,251,240 บำท
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เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิก
สภำ และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 3,292,900 บาท
จำนวน 2,450,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลของ
สำนักงำนปลัด ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) -ตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
- ตำแหน่งหัวหน้ำสำนักปลัด
- ตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
- ตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน
- ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน
- ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
- ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล
- ตำแหน่งนิติกร

เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

162,000 บำท

จำนวน

415,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ ค่ำครองชีพ เงินเพิม่ ตำมคุณวุฒิ เงินค่ำตอบแทน
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบลทีเ่ บิกได้ตำมสิทธิ ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลทีม่ ีสิทธิให้กับ
-ตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ระดับกลำง 84,000 บำท
- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้ำสำนักปลัด ระดับต้น 42,000 บำท
- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทัว่ ไป ระดับต้น 18,000 บำท
-เงินประจำตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ระดับต้น 18,000 บำท
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ให้กับลูกจ้ำงประจำของสำนักงำนปลัด
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

156,900 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

84,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทัว่ ไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของ
สำนักปลัด ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวเงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำม
ระเบียบ ฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินอื่นๆ
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ตั้งไว้ 84,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้กับตำแหน่งปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ระดับกลำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำร
ทัว่ ไป (00111)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 2,468,600 บาท
รวม

320,000 บาท

จำนวน

230,000 บำท
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1.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค่ำตอบแทนในกำรยืมตัว
ข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนตำบลที่มำปฏิบตั ิรำชกำร ค่ำเงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในคดี
จับกุมผู้กระทำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป
(00111)
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ตั้งไว้
200,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ให้แก่
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
1.3 เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป
(00111)

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมคำสั่งทีไ่ ด้รับมอบหมำย ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนตำบล
ลูกจ้ำงประจำ และผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตรของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุดที่ มท 0803/ว 1318 ลว. 4 ก.ค. 2559 ตั้งจ่ำย ประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม 1,200,000 บาท
จำนวน

265,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 140,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดสำนักงำน เข้ำปกหนังสือ หรือค่ำเย็บเล่ม
หนังสือ ค่ำตอบรับหนังสือพิมพ์รำยวัน วำรสำร คู่มือปฏิบตั ิรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำ
ปฏิทนิ /วำรสำร อบต./เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนของ อบต. ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำสำรวจแนวเขตที่ดินสำธำรณะ และ แนวเขตกำรปกครองตำบล ฯลฯ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
1.2 ค่ำเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 65,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันภัยรถและเบี้ยประกันภัยรถที่ใช้ในรำชกำรของ
อบต.คลองใหม่ ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บริหำรทั่วไป (00111)
1.3 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ตั้งไว้ 60,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ของอบต. คลองใหม่
รำคำรวมวัสดุสิ้นเปลื้อง ค่ำอะไหล่ ค่ำบริกำรบำรุงรักษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ แต่ไม่รวม
ค่ำกระดำษเอกสำร ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
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1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญที่ระลึก ค่ำพิมพ์เอกสำร
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำย ที่เกี่ยวกับ
กำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชมทัศนศึกษำ
ดูงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป
(00111)
2 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ คณะกรรมกำร หรือ
คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทย ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 5 ส. สำนักปลัด อบต.คลองใหม่

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำร 5 ส. ของกองคลัง อบต.คลอง
ใหม่ เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)(อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ80 ข้อ 7)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงทีต่ ้องหำคดีอำญำ , ค่ำเบีย้
เลี้ยงพยำนหรือผู้ต้องหำ ,ค่ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆทีม่ ีควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม , ค่ำทำขวัญค่ำพวงมำลัยช่อ
ดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลัยสำหรับวันสำคัญต่ำงๆตำมวำระโอกำสที่
จำเป็นและเหมำะสม , ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงทีต่ ้องหำ
คดีอำญำ , ค่ำเบีย้ เลี้ยงพยำนหรือผู้ต้องหำ,ค่ำของขวัญของรำงวัลหรือเงิน
รำงวัลในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆทีม่ ีควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม , ค่ำทำ
ขวัญค่ำพวงมำลัยช่อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำสำหรับวันสำคัญ
ต่ำงๆตำมวำระโอกำสทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม , ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
(อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ81 ข้อ 16)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

160,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยสำหรับกำรดำเนินกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลคลองใหม่ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกำหนด ฯลฯ (กรณีครบ
วำระ ยุบสภำ กรณีแทนตำแหน่งทีว่ ่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้
มีกำรเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)อีกทัง้ ให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำร
รณรงค์ หรือกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำทีแ่ ละ
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ กั และค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน
ตำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)

ค่ำปรับปรุง Website และค่ำเช่ำพืน้ ที่ Saver และ Domand Name (รำยปี)
ของ Website อบต. คลองใหม่
เพือ่ จัดจ้ำงปรับปรุง Website และค่ำเช่ำพืน้ ที่ Saver และ Domand
Name (รำยปี) ของ Website อบต. คลองใหม่ เพือ่ เพิม่ ช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ตลอดจนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผน
4 ปี 2561-2564 หน้ำ82 ข้อ 18)
โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ ให้กับคณะผู้บริหำรฯ พนักงำน และผู้นำ
ชุมชน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำร
ทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ81 ข้อ 14)
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.
เลขำนุกำรนำยก อบต. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ ดูงำน เพือ่
เพิม่ พูนควำมรู้และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้แก่ผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วน
ตำบล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)(อยู่ในแผน4
ปี 2561-2564 หน้ำ80 ข้อ 9)
โครงกำรส่งเสิรมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ พร้อม
นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพือ่ สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ พร้อมนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต ได้แก่ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำง ฯลฯ ให้กับคณะผู้บริหำรฯ สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วน
ตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลอง
ใหม่ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผน
4 ปี 2561-2564 หน้ำ79 ข้อ 1)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิ่งของทีซ่ ื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สิน และค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆ ทีช่ ำรุดเสียหำย ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำน
บริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

รวม

514,600 บาท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แฟ้ม
กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ์ ฯลฯ วัสดุ
คงทน เช่น หนังสือ เครื่องตัดกระดำษ ฯลฯ คั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
แปรง ไม้กวำด น้ำยำดับกลิ่น น้ำยำปรับอำกำศ ฯลฯ วัสดุคงทน หม้อ
กระทะ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่
น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุง่ ต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุกำรเกษตร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุย๋ อุปกรณ์
ในกำรขยำยพันธ์พืช วัสดุเพำะชำ ฯลฯ วัสดุคงทน เช่น จอบหมุน จำน
พรวน ฯลฯ คั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่
กระดำษเขียนโปรสเตอร์ เมมโมรีกำร์ด แถบบันทึกเสียหรือภำพ ฯลฯ วัสดุ
คงทน ได้แก่ ขำตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

24,600 บำท

รวม

434,000 บาท

จำนวน

350,000 บำท

จำนวน

49,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับผง
หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล
ฯลฯ คั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุอื่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ทีไ่ ม่สำมำรถจัดเข้ำกลุ่มวัสดุอื่นได้
แต่จำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของสำนักปลัด ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำนักงำนและในทีส่ ำธำรณะ ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสำนักงำน รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ให้ได้ใช้
บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำ
เครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ฯลฯ และเพือ่ จ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่ำสื่อสำรอื่นๆ รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร
และกำรพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภำพ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

จำนวน

35,000 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

19,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

19,000 บาท

จำนวน

19,000 บำท

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ำหรับผู้บริหำร และสำนักงำน รวมทัง้
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 อุดหนุนโครงกำรอำนวยกำรของศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรซื้อหรือจ้ำงของ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ตั้งไว้ 19,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนโครงกำรอำนวยกำรของศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรซื้อ
หรือจ้ำงขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสำมพรำน
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำหรือกำรวิจัยเชิงสำรวจ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกมำประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร อบต. ตำมตัวชี้วัด เพือ่ ขอรับโบนัสประจำปี ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร (00112) (อยู่ในแผน4 ปี
2561-2564 หน้ำ79 ข้อ 6)
งานบริหารงานคลัง

รวม 3,346,500 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,737,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 2,737,000 บาท
จำนวน 1,895,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วน
ตำบลของกองคลัง ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
- ผู้อำนวยกำรกองคลัง /หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน/เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน/
หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี/นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร/หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
และจัดเก็บรำยได้/นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติกำร/เจ้ำพนักงำนจัดเก็บ
รำยได้ปฏิบัติงำน

เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน

จำนวน

43,000 บำท

จำนวน

96,000 บำท

จำนวน

233,000 บำท

จำนวน

409,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ ค่ำครองชีพ เงินเพิม่ ตำมคุณวุฒิ เงินค่ำตอบแทน เงิน
เพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบลทีเ่ บิกได้ตำมสิทธิ หนังสือสำนักงำน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ุดที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลทีม่ ีสิทธิให้กับ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองกำรคลัง ,หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน , หัวหน้ำฝ่ำย
จัดเก็บรำยได้,หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ให้กับลูกจ้ำงประจำของกองคลัง ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ ไปและพนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจของกองคลัง ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113)

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

61,000 บำท

รวม

609,500 บาท

รวม

195,000 บาท

จำนวน

180,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ ต่ำงๆ เช่น เงินเพิม่ ค่ำครองชีพให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส่วนตำบล (ก.อบต.) หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ุดที่
มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำน
บริหำรงำนคลัง (00113)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมที่
ได้รับมอบหมำย ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนโครงกำร
ก่อสร้ำงของ อบต. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค่ำตอบแทนในกำรยืม
ตัวข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนตำบลที่มำปฏิบตั ิรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำร
เลือกตั้ง ค่ำเงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ
ฯลฯตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ตั้งไว้ 150,000.บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ให้แก่
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113)

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนตำบล
ลูกจ้ำงประจำ และผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับ กำรช่วยเหลือบุตรของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม

223,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

78,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

1. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 15,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเข้ำปกหนังสือ หรือค่ำเย็บเล่มหนังสือ
ค่ำตอบรับหนังสือพิมพ์รำยวัน วำรสำร คู่มือปฏิบัติรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดทำปฏิทิน/วำรสำร อบต./เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนของ อบต. ค่ำ
เช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำเบีย้ ประกันภัยรถ
รำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนพนักงำนปฏิบัติงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรจ้ำงเหมำแรรงงำนพนักงำน
ปฏิบัติงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ
81 ข้อ 15)
โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ กำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ กำรประชำสัมพันธ์กำร
เสียภำษีแก่ประชำชน เป็นต้น ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำน
คลัง (00113) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ79 ข้อ 2)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
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เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ทีช่ ำรุด
เสียหำยฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ค่าวัสดุ

รวม

155,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

45,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

36,500 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

6,500 บำท

วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด
ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงำนทีม่ ีลักษณะ
คงทนถำวร และมีอำยุกำรใช้งำนในระยะเวลำประมำณ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่
เครื่องตัดกระดำษ พระบรมฉำยำลักษณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น น้ำยำล้ำงห้องน้ำ ไม้กวำด
สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพนื้ กำแฟ น้ำตำล น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมำส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์
อำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113)
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
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เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ำยในสำนักงำน รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำน
คลัง (00113)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรรณรงค์ลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรรณรงค์ลดปัญหำอุบัติเหตุทำง
ถนนช่วงเทศกำลเช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน (00120) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(00121) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ70 ข้อ 1)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 3,014,000 บาท
รวม 2,102,000 บาท
รวม 2,102,000 บาท
จำนวน 1,200,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ตำมแผนอัตรำกำลังของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลและจ่ำยเป็น
เงินเดือนปรับปรุงเงินเดือนและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ/หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสิรมกำรศึกษำฯ
เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บำท
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เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำน
ส่วนตำบลทีค่ วรได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนดและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของกอง
กำรศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
(00211)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

740,000 บำท

จำนวน

84,000 บำท

รวม

588,000 บาท

รวม

410,000 บาท

จำนวน

410,000 บำท

รวม

50,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ ไปและ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวเงินเพิม่ ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำม
ระเบียบและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ตั้งไว้
410,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจำปี) ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
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1. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 5,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นจ้ำงเหมำค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำปกหนังสือ หรือค่ำเย็บเล่ม
หนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

45,000 บำท

รวม

33,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

95,000 บาท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น น้ำยำล้ำงห้องน้ำ ไว้
กวำด สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพนื้ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำป้ำย ค่ำจัดทำป้ำย
โฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมำส์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211)
ค่าสาธารณูปโภค

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
ค่ำไฟฟ้ำ

จำนวน

95,000 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

324,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

324,000 บาท

จำนวน

324,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลอง
ใหม่ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เงิน
อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
(สพฐ.) เพือ่ เป็นค่ำกำรจ้ำงครู กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และกำรเรียนกำร
สอนทีจ่ ำเป็นให้แก่สถำนศึกษำในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ 3 แห่ง ๆ ละ
108,000 บำท (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2547 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ
85 ข้อ 1)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม 3,583,857 บาท
รวม 1,887,857 บาท
รวม

887,600 บาท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนภำยในโรงเรียนตำบลคลองใหม่
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กและ
เยำวชนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภำคเรียน พัฒนำศักยภำพ
เด็กและเยำวชนได้รับควำมรู้ในกำรร่วมกิจกรรม มีคุณภำพชีวิตทีด่ ี
ห่ำงไกลจำกสิ่งอบำยมุขและสิ่งเสพติด ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00251) งำน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564
หน้ำ 64 ข้อ 4)
โครงกำรสนับสนุนกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้เด็กนักเรียนได้นำ
หลักธรรมของพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวติ กำรนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณำกำรกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ชุมชนในท้องถิ่น ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00251) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 4 ปี
2561-2564 หน้ำ 72 ข้อ 4)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

จำนวน

646,800 บำท

จำนวน

5,000 บำท

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) ตั้งไว้
480,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของ
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก (ค่ำอำหำรกลำงวัน) จัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรกลำงวัน อำหำรสำเร็จ
อำหำรว่ำงแก่เด็กเล็กของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กตำบลคลองใหม่ เป็นเวลำ 2 ภำคเรียน
จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 (ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560) ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศึกษำ
(00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 4 ปี
2561-2564 หน้ำ 73 ข้อ 7)
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก (ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน) ตั้งไว้ 166,600 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พฒ
ั นำ
เด็กเล็ก (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
เช่น สื่อกำรเรียนกำรสอน ต่ำงๆ ฯลฯ จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560
(ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560) ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(00212)

โครงกำรสำนสัมพันธ์ครอบครัวในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ควำมอบอุ่นให้กับเด็กก่อน
วัยเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครอบมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน
สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเข้มแข็งของครอบครัวภำยในชุมชน
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00251) งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ 64 ข้อ 1)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

145,800 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น เครื่องดนตรี เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00251) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
ค่าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)

รวม 1,000,257 บาท
จำนวน 1,000,257 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน(สพฐ.) ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
3 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 (ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่
14 มิถุนำยน 2560) ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ 72 ข้อ 3)
งบเงินอุดหนุน

รวม 1,696,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,696,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

จำนวน 1,696,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) เด็กเล็ก เด็กอนุบำลและเด็ก ป.
1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
(สพฐ.) อัตรำคนละ 20 บำท จำนวน 200 วัน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนำยน 2560) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษำ (00212) (อยู่
ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ 72 ข้อ 1)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

90,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่ำน้ำยำพ่นยุง ค่ำทรำยอะเบท ค่ำอำหำรกลำงวัน
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น (00223)(อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 65 ข้อ 1)
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ/แมว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมจำนวนทุเบียนคุม สุนัขและแมว ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.5/729 ลว. 31
มีนำคม 2560 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอื่น (00223) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 65 ข้อ 2)

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 1,842,960 บาท
รวม 1,630,960 บาท
รวม 1,630,960 บาท
จำนวน 1,422,960 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลกองสวัสดิกำรสังคม ได้แก่
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ,หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน ,
หัวหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์. นักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร. นักสังคม
สงเครำะห์ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน

จำนวน

10,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพ เงินเพิม่ ตำมคุณวุฒิ เงินค่ำตอบแทน เงิน
เพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบลทีเ่ บิกได้ตำมสิทธิ ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
(00231)
เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บำท

จำนวน

108,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลทีม่ ีสิทธิ ได้แก่
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ,หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและ
พนัฒนำชุมชน ,หัวหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคม
สงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป ตำมตำแหน่งและอัตรำทีก่ รอบ
อัตรกำลัง 3 ปี พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏใน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห์ (00231)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำว และเงินชั่วครำว และเงินเพิม่ ต่ำงๆ
ของพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

212,000 บาท

รวม

135,000 บาท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

รวม

65,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี)
ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏใน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห์ (00231)
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วน
ตำบลและพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนตำบล
ลูกจ้ำงประจำ และผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตรของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์
(00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 5,000.-บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญทีร่ ะลึก ค่ำพิมพ์
เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่ง
จำเป็นต้องจ่ำย ทีเ่ กี่ยวกับกำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีม่ ำ
นิเทศงำน ตรวจงำน ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

60,000 บำท

รวม

12,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์
(00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด
ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ หนังสือ วำรสำร แผ่นพับ
สติ๊กเกอร์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์
(00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรสงเครำะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ทพี่ งึ่

จำนวน

30,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรฯ เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดิ่ม วัสดุ อุปกรณ์ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจเยี่ยม
บ้ำน เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวิตผู้ยำกไร้ (เด็ก คนพิกำร ผู้สูงอำยุและ ผู้
ยำกไร้) ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์ (00232) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้ำ 69 ข้อ 5)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 13,126,920 บาท
รวม 3,527,920 บาท
รวม 3,527,920 บาท
จำนวน 1,084,920 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนตำบลของกองช่ำง หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท.0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน
(00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- ผู้อำนวยกำรกองช่ำง /นำยช่ำงโยธำ /หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณูปโภค /
หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง
เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง ระดับต้น ของ
กองช่ำง หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีส่ ุดที่ มท.0809.2/
ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน 2,120,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ ไปและพนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจของกองช่ำง หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วน
ทีส่ ุดที่ มท.0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน
(00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

245,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
จ้ำงทัว่ ไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองช่ำง หนังสือสำนักงำน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีส่ ุดที่ มท.0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ตั้ง
ไว้ 250,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัลประจำปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ) ให้แก่
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำย
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้
เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน
(00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2. ค่ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร ตั้งไว้
12,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงหรือรือ้
ถอนอำคำร ให้แก่นำยช่ำงโยธำ นำยตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน
(00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

รวม 7,312,000 บาท
รวม

287,000 บาท

จำนวน

262,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

จำนวน

25,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนตำบล
ลูกจ้ำงประจำ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เพิม่ เติม(ฉบับ 2)และ (ฉบับ3) พระรำชกฤษฏีกำ
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2548 ประเภท
และอัตรเงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน ที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9
สิงหำคม 2559 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม 2,775,000 บาท
จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

1. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 200,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ทีด่ ำเนินกำรในแผนงำนกิจกรรมของ
อบต. เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม ถ่ำยพิมพ์เขียว ค่ำติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 5 ส. กองช่ำง อบต.คลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรกิจกรรม 5 ส. ของกองช่ำง อบต.ค
ลองใหม่ เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน และสังคม (00200)แผนงำนเคหะและ
ชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน 2,500,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย เช่น
ถนน ซัมเมอร์ส ท่อประปำ รถยนต์ เครื่องปรับอำกำศ หอกระจำยข่ำว ฯลฯ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

รวม 1,450,000 บาท
จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

350,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร
สมุด ปำกกำ ตรำยำง แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อุปกรณ์สำหรับเสียงตำม
สำย หอกระจำยข่ำว และไฟฟ้ำสำธำรณะ เช่น สำยไฟ หลอดไฟ โคมไฟ
ฟิวส์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด มี
ไมโครเวฟ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
วัสดุก่อสร้ำง

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

600,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ เลื่อย ท่อต่ำง ๆ กลอน
ประตู หน้ำต่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก
ยำงใน สำยไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเครื่องแต่งกำยสำหรับผู้ปฏิบัติงำนเช่น เสื้อสะท้อน
แสง ถุงมือ รองเท้ำยำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมำส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

รวม 2,800,000 บาท
จำนวน 2,800,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของหอถังน้ำประปำทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของ อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,287,000 บาท
รวม

427,000 บาท

จำนวน

427,000 บำท

ครุภัณฑ์สำนักงำน
โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมอำคำรศูนย์บริกำรผู้สุงอำยุตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะ เก้ำอี้ ฯลฯ เพือ่ รองรับกำรประชุมและรองรับกำร
บริกำรประชำชน ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,860,000 บาท

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง

จานวน 1,000,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆที่ติดตรึงกับที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงโดยมีลักษณะอย่ำงนึ่งอย่ำงใด เช่นค่ำปรับปรุงระบบระบำยน้ำ ถนน คสล.
ถนนลำดยำง ถนนหินคลุก สะพำน ท่อระบำยน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมอำคำรศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุตำบลคลองใหม่ หมู่ที่
3 ตำบลคลองใหม่

จำนวน

500,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมอำคำรศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุตำบลคลองใหม่หมู่ที่ 3 จำนวน
ตำบลคลองใหม่

360,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงห้องประชุมโดยกำรต่อเติมเวทีไม้ควำมกว้ำง 3 เมตร
ยำว 9 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมกั้นห้องประชุมเล็ก ขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร ยำว 9
เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (อยู่ในแผนท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ
81 ข้อ 13)

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงห้องประชุมโดยกำรติดผนังวอลเปเปอร์ ผ้ำม่ำน และ
ฉำกกั้นห้องประชุม โดยมีรำยละเอียดตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะ
และชุมชน (00240) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (อยู่ในแผน
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 81 ข้อ 13)

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 2,520,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 2,520,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 2,400,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำทิง้ ขยะมูลฝอย

จำนวน 2,400,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำทิง้ ขยะมูลฝอย ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู (00244)

ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน

120,000 บำท

รวม

712,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

712,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

712,000 บาท

จำนวน

42,000 บำท

1. ถังขยะพลำสติก ตั้งไว้ 120,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังขยะพลำสติก ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 200 ลิตร เพือ่ ใช้
รองรับขยะมูลฝอยตำมบ้ำนเรือนประชำชนในเขต อบต. ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน
(00240) งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู (00244)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำร BIG cleaning day

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในโครงกำร Big cleaning day ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมสะอำดเรียบร้อยในชุมชน ทำควำมสะอำดแม่น้ำ ลำคลอง ถนน
สำธำรณะ บำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรจัดทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ฯลฯ จำนวน 6 หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 -หมู่
ที่ 6 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ76 ข้อ 4)

โครงกำรประชำคมและทบทวนแผนชุมชนเพือ่ จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นเพือ่ กำรจัด
ทบทวนแผนชุมชน พือ่ ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น จำนวน 6 หมู่บ้ำน หนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด่วนทีส่ ุด ที่ มท. 0810.2/ว600 ลว. 29 มกรำคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงหมำดไทย มท 0810.3/ว5797 ลว. 10ตุลำคม 2559 ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
(00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ83 ข้อ 1)

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำ คูคลอง ถนนสำธำรณะ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำ คูคลอง
ถนนสำธำรณะ เช่น กำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 6
หมู่บ้ำน ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริม
สนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564
หน้ำ77 ข้อ 1)
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ โดยเป็นกำร
สร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจให้กบั ประชำชน เด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ อสม. ใน
พืน้ ทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ เรือ่ งกำรป้องกันตนเองให้พน้ เอดส์ และ
ยอมรับผู้ติดเชื้อเอดส์อย่ำงไม่รังเกียจ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4
ปี 2561-2564 หน้ำ 66 ข้อ 4)

โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจำปี

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
(00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 67 ข้อ 6)

โครงกำรฝึกอบรมทบทวน อปพร.

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/ทบทวนสมำชิกอปพร.
หลักสูตรเบือ้ งต้น เพือ่ ให้มีควำมรู้ในกำรช่วยเหลือป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยต่ำงๆ เมื่อเกิดเหตุสำธำรณภัยในตำบล เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำทีพ่ ัก ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 67 ข้อ 7)
โครงกำรฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมรณรงค์ปอ้ งกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 66 ข้อ 3)

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนตำบลคลองใหม่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนตำบล
คลองใหม่โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนที่วำ่ งงำน รำยได้น้อย ให้
มีอำชีพและมีรำยได้เพียงพอต่อกำรดำรงชีวติ และสำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 61 ข้อ 3)

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุบัติภัย/หรือภัยธรรมชำติ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุทกภัยหรือภัยธรรมชำติ
แก่ประชำชน เยำวชน เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเอกสำร ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 67 ข้อ 5)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำสตรี คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี กลุ่มสตรี

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำสตรี คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี กลุ่มสตรีให้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ มี
ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมทำงสังคม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของสถำบันครอบครัว ให้มีควำมมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพือ่ เป็นกลไลในกำร
พัฒนำสังคมและชุมชนตำมกรอบกิจกรรมทีก่ ำหนด ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 61 ข้อ 1)
โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรรงค์ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น กำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์ขยะมูลฝอย
ฯลฯ จำนวน 6 หมู่บ้ำน ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ปี
2561-2564 หน้ำ76 ข้อ 1)
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำรของผู้สูงอำยุตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้กำรดูแลสุขภำพ
กิจกรรมนันทนำกำรและกิจกรรมส่งเสริมกำรมีอำชีพสำหรับผู้สูงอำยุ เพือ่ ให้
ผู้สูงอำยุได้พบปะและทำกิจกรรมทีเ่ ป็นกำรส่งเสิรมคุณภำพชีวิตและจิตใจ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 68 ข้อ
10)
โครงกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มวิสำหกิจชุมชนตำบลคลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนตำบลคลองใหม่ (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท.
0891.4/ว287 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2555 เรื่องแจ้งแนวทำงกำรส่งเสริม
วิสำหกิจชุมชน และพระรำชบัญญัติส่งเสิรมวิสำหกิจชุมชน) ดดยจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำรถโดยสำรปรับอำกำศไม่ประจำทำง
ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ จัดทำรูปเล่มเอกสำร ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนทีต่ ่ำง ๆ
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำน
ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ปี
2561-2564 หน้ำ 61 ข้อ 2)
โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มประชำชนทัว่ ไป กลุ่ม
สตรี กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มคนพิกำร เด็กนักเรียน เยำวชน กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ
เพือ่ ขับเคลื่อนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ หรือปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงยั่งยืนตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 61 ข้อ 3)
โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุและศึกษำดูงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรฯ เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มค่ำรถโดยสำรปรับอำกำศไม่ประจำทำง ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำจัดทำ
รูปเล่มเอกสำร ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนทีต่ ่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 เพือ่ ให้ผู้สูงอำยุได้พบปะและทำ
กิจกรรมทีเ่ ป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและจิตใจ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(00252) (อยู่ในแผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 69 ข้อ 1)
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรฯ เช่นค่ำอำหำร อำหำรว่ำงค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำรูปเล่มเอกสำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 เพือ่ ฝึกอบรมอำสำสมัครซึ่ง
เป็นคนในชุมชนให้เป็นนักสังคมสงเครำะห์ทำหน้ำทีด่ ูแลผู้สูงอำยุ คนพิกำร
และกำรสนับสนุนครอบครัวคนพิกำรในกำรดูแลคนพิกำรอย่ำงถูกต้อง
เพือ่ ให้คนพิกำรมีคุณภำพชีวิตทีด่ ีขึ้น ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ใน
แผน4 ปี 2561-2564 หน้ำ 69 ข้อ 2)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

5,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จำนวน

5,000 บำท

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จำนวน

40,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี งำนวันสำคัญทำงรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำงๆ งำนสำคัญทำง
รำชกำร เช่น วันปิยมหำรำช วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุยเดช วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ รัชกำลที่ 9 ฯลฯ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00261) (อยู่ในแผน 4 ปี
2561-2564 หน้ำ 75 ข้อ 7)
งานกีฬาและนันทนาการ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำง ๆ ภำยในหมู่บ้ำนและ
ตำบลคลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน ประชำชนตำบล
คลองใหม่ เสริมสร้ำงสุขภำพ ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ พัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำได้มีโอกำสเล่นกีฬำและออกกำลังกำยอย่ำงถูก
วิธี ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสำมัคคี กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด และกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับหมู่บ้ำน
ตำบล อำเภอ จังหวัดฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564
หน้ำ 62 ข้อ 1)
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยำวชนตำบลคลองใหม่

จำนวน

20,000 บำท

รวม

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

97,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

97,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

97,500 บาท

จำนวน

2,500 บำท

เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำให้กับเยำวชนตำบลคลอง
ใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยำวชนทำกิจกรรมใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
และห่ำงไกลยำเสพติด ส่งเสริมสุขภำพเยำวชนให้มีสุขภำพทีแ่ ข็งแรง และ
พัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำต่ำงๆ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) (อยู่ในแผน 4 ปี
2561-2564 หน้ำ 64 ข้อ 5)
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์กีฬำ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชำชนได้
ออกกำลังกำย และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกตะกร้อ ตำข่ำย ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษำ

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษำ ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260 ) งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ 74 ข้อ 3)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม และ 12 สิงหำ
มหำรำชินี
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร 28 กรกฎำคม และ
12 สิงหำมหำรำชินี ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260 )
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ
75 ข้อ 6)

จำนวน

50,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีลอยกระทง
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ 74 ข้อ 4)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ 74 ข้อ 2)

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น กำร
ทำอำหำรเลี้ยงเด็ก ของรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ 64 ข้อ 2)
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ฟนื้ ฟูศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์สืบสำน
และถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นแก่เด็กและเยำวชนตำบล
คลองใหม่ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน 4 ปี 2561-2564 หน้ำ 74 ข้อ 1)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม 7,625,000 บาท
รวม 7,625,000 บาท
รวม 7,625,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบำยน้ำ ถนนสำยบ้ำน
นำยนิรันดร์ แตงพึง่ ผล หมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่

จำนวน

415,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกว้ำง 4
เมตร ระยะทำง 82 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพนื้ ทีผ่ ิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 320 ตำรำงเมตร พร้อมฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำด ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 82 เมตร ตำมแบบ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำตั้ง
จ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300) แผนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312)(อยู่ในแผน
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 55 ข้อ 61)
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบำยน้ำถนนสำยบ้ำน
พตอ.อดุลย์ สมัครวงษ์ หมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่

จำนวน 4,120,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ควำม
กว้ำง 5 เมตร ระยะทำง 706 เมตร หนำ 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้ำง 4 เมตร
ระยะทำง 33 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพนื้ ทีผ่ ิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 3,589 ตำรำงเมตร พร้อมฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำด ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 747 เมตร ตำมแบบ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300) แผนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) (อยู่ในแผน
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 53ข้อ 50)
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำงเข้ำโรงเรียนบ้ำนดอนทอง สำย
บ้ำนนำยประทุม กลิ่นถนอม หมู่ที่ 4 ต. คลองใหม่

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

670,000 บำท

จำนวน

470,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร 4
เมตร ระยะทำง 180 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีผ่ ิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ 720 ตำรำงเมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ
(00300) แผนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พืน้ ฐำน (00312) (อยู่ในแผนท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 51ข้อ 33)
โครงกำรก่อสร้ำงฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ำบ้ำนนำยสำยัณห์
บุญนำ ถึงบ้ำนนำยอนันต์ บุตรน้ำเพชร หมู่ที่ 2 ต. คลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 220 เมตร ตำมแบบองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300) แผนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) (อยู่ในแผน
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 48 ข้อ 16)
โครงกำรก่อสร้ำงฝั่งท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตรงข้ำมซอยมำเจริญ(เอ
ห้องเช่ำ) หมู่ที่ 1 ต. คลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 154 เมตร ตำมแบบองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300) แผนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) (อยู่ในแผน
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 47ข้อ 6)
โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่
ม. 5 ต. คลองใหม่

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

480,000 บำท

จำนวน

470,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรั้วคสล. พร้อมประตูสแตนเลส และป้ำย
หินแกรนิต ควำมยำวรวม 57 เมตร ควำมสูง 1.80 เมตร ตำมแบบองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300) แผนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) (อยู่ในแผน
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 53ข้อ 47)
โครงกำรขยำยผิวจรำจรไหล่ทำงถนนสำยบ้ำนนำยเทีย่ ง ทองพรรณ หมู่ที่ 2
ต. คลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำถมดินขยำยผิวจรำจร ระยะทำง 550 เมตร พร้อม
ลงผิวจรำจรลูกรัง กว้ำง 1.50 เมตร หนำ 0.30 เมตร ตำมแบบองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300) แผนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) (อยู่ในแผน
ท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 49 ข้อ 17)
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลคลองใหม่ หมู่ที่ 5 ต.
คลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กพืน้ ทีร่ วม 450 ตร.
ม.และฝังท่อระบำยน้ำ คสล. ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 47
เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ
(00300) แผนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พืน้ ฐำน (00312) (อยู่ในแผนท้องถิ่น 4 ปี 2561 - 2564 หน้ำ 52 ข้อ 43)

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

92,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

92,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

92,000 บาท

จำนวน

92,000 บำท

วัสดุกำรเกษตร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรกำจัดวัชพืช ยำปรำบศัตรูพืช
ปุย๋ เคมี ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300)
แผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้ (00322)
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม 1,145,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

800,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

800,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน

800,000 บำท

รวม

345,000 บาท

รวม

345,000 บาท

จำนวน

90,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

วัสดุกำรประปำ ตั้งไว้ 800,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรประปำ เช่น ท่อเหล็ก ท่อ PVC
ข้อต่อ สำมทำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) งำนกิจกำรประปำ
(00332)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์ส ขนำด 10 แรงม้ำ 380 โวลต์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์สขนำด 10 แรงม้ำ 380 โวลต์ จำนวน
1 ชุด ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) งำนกิจกำรประปำ (00332)
จัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์ส ขนำด 3 แรงม้ำ 220 โวลต์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์สขนำด 3 แรงม้ำ 220 โวลต์ จำนวน 2
ชุด ชุดละ 40,000 บำท ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) งำนกิจกำร
ประปำ (00332)
จัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์ส ขนำด 5 แรงม้ำ 380 โวลต์

วันทีพ่ ิมพ์ : 21/8/2560 11:44:36
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์สขนำด 5 แรงม้ำ 380 โวลต์ จำนวน 2
ชุด ชุดละ 50,000 บำท ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) งำนกิจกำร
ประปำ (00332)
จัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์ส ขนำด 7.5 แรงม้ำ 380 โวลต์

จำนวน

75,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์สขนำด 7.5 แรงม้ำ 380 โวลต์ จำนวน
1 ชุด ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) งำนกิจกำรประปำ (00332)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 12,836,603 บาท

งบกลาง

รวม 12,836,603 บาท

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 12,836,603 บาท
จำนวน

190,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำง ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400) แผนงำนงบ
กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ

จำนวน 9,692,400 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ ทีม่ ีคุณสมบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
รับเงินเบีย้ ยังชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ ตั้งจ่ำยประจำปี
2561 ปรำกฏในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบ
กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)
เบีย้ ยังชีพคนพิกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิกำร ทีม่ ีคุณสมบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพควำมพิกำรให้
คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และได้ประกำศรำยชื่อ
เป็นผู้มีสิทธิร์ ับเงินเบีย้ ควำมพิกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่
ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏ
ตำมแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)

จำนวน 2,016,000 บำท
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เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

18,000 บำท

จำนวน

300,868 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

369,335 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทแี่ พทย์รับรองและทำกำร
วินิจฉัยแล้ว ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วยทีส่ ุด ที่
มท 0891.3/ ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2556 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561
ปรำกฏในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบกลำง
(00410) งำนงบกลำง (00411)
สำรองจ่ำย
เพือ่ ให้ตั้งจ่ำยเพียงพอต่อกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยตลอดปี และให้นำ
เงินสำรองจ่ำยไปใช้จ่ำยเพือ่ กรณีฉุกเฉินทีม่ ีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำิน
น้ ให้ถือปฏิบัติตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว667 ลว. 12 มีนำคม
2545 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุดที่ มท 0808.2/ว4072 ลว.
15 กรกฎำคม 2559 และกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลว.
6 มิถุนำยน 2559 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
(00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ทีเ่ ขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ ตั้งไว้ 250,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ ทีเ่ ขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ โดยดำเนินกำรตำม
ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ลว. 1 เมษำยน 2557
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ พ.ศ. 2557 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีขนำดใหญ่หรือเทศบำลตำบล สมทบเงินไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขทีไ่ ด้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติตำมหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ มท. 0891.3/ว 1110 ลว. 3 เมษำยน
2550 ตั้งจ่ำยประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400)
ปรำกฏตำมแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
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เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
เป็นอัตรำร้อยละ 1 ของงบประมำณรำยได้ประจำปี 2561 ปรำกฏในด้ำน
กำรดำเนินงำนอื่น (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง
(00411)

