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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

ตั้งงบประมาณรายจาย รวมทั้งสิ้น  15,203,020.- บาท  แยกเปน 

 

(ก)  งบบุคลากร (520000)     ตั้งไว  5,587,580.- บาท  แยกเปน :- 
 

1.  หมวด เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)     ต้ังไว  1,883,400.- บาท 
 

     1.1  ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)     ต้ังไว  515,000.- บาท    

  เพื่อจายเปนเงินเดือน  ใหกับนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
  

 1.2 ประเภท  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  (210200)     ต้ังไว  

43,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของ นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 1.3 ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)     ต้ังไว  43,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนของ นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 1.4 ประเภท  เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายก อบต.  (210400)     ต้ังไว  

86,400.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งาน

บริหารทั่วไป (00111) 

 1.5 ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (210600)     ต้ังไว  

1,196,000.- บาท  
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  เพื่อจายเปนคาตอบแทนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป 

(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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2. หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)     ต้ังไว  3,704,180.- บาท 
 

 2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100)     ต้ังไว  2,033,640.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเงินเดือน พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน สวนตําบลของ

สํานักงานปลัด  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.2 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน (220200)     ต้ังไว  300,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  

(ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ประกาศลงวันที่  16 พฤศจิกายน  2547), เงินเพิ่ม

ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. 

รับรองวาคุณวุฒิน้ัน เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง ประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 

2554) และเงินเพิ่ม ตางๆ  ของพนักงาน  อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดาน

บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.3 ประเภท เงินประจําตําแหนง (220300)     ต้ังไว  134,400.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 8  

ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.4 ประเภท เงินประจําตําแหนง (220300)     ต้ังไว  42,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงนิติกร  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 

2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารทั่วไป 

(00111) 

 2.5 ประเภท คาจางลูกจางประจํา (220400)     ต้ังไว  288,240.- บาท 

  เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ใหกับลูกจางประจําของสํานักงานปลัด  ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งาน

บริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.6 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจาง (220500)     ต้ังไว  23,100.- บาท  

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มตางๆ ใหกับลูกจางประจําของสํานักงาน

ปลัด  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 2.7 ประเภท คาจางพนักงานจาง (220600)     ต้ังไว  578,000.- บาท  
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  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจของ

สํานักปลัด  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
 

 2.8 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง (220700)     ต้ังไว  237,600.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่องกําหนดหลักเกณฑ

การใหพนักงานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับ

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ประกาศลงวันที่  16 พฤศจิกายน  2547  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 

2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารทั่วไป 

(00111)  
 2.9 ประเภท เงินอ่ืนๆ (221100)     ต้ังไว  67,200.- บาท  
    

   2.9.1 เงินคาตอบแทนรายเดือน     ต้ังไว  67,200.- บาท   

    เพื่อจายเปนคา เงินคาตอบแทนรายเดือน ใหกับตําแหนงปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ระดับ 8  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป (00100)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

 

(ข)  งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไว  6,821,140.- บาท 
 

3. หมวด คาตอบแทน (531000)     ต้ังไว  1,185,000.- บาท  แยกเปน :- 
 

 3.1 ประเภท คาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(310100)     ต้ังไว  810,000.- บาท  
 

  3.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย     ต้ังไว  85,000.- บาท 

   - เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานโครงการ

กอสรางของ อบต. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนในการยืมตัวขาราชการ

พนักงานสวนตําบลที่มาปฏิบัติราชการ คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกต้ัง คาเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจ

ในคดีจับกุมผูกระทําผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดาน

บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารทั่วไป (00111)      ต้ังไว  

35,000.- บาท 

 

   - เพื่อจายเปน คาตอบแทนสมาชิก อปพร.  เพื่อใชในกรณีมีคําสั่งใช อปพร.  

ปฎิบัติงานในศูนย อปพร.  หรือนอกที่ต้ังศูนย อปพร.  ไมนอยกวา  8 ช่ัวโมง  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  
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ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)     ต้ังไว  50,000.- บาท 
 

  3 .1.2 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (เงินรางวัลประจําป)     ต้ังไว  725,000.- บาท    

   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหาร

ทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   
    

 3.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)     ต้ังไว  35,000.- 

บาท  

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง   ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 3.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ต้ังไว  40,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ

ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ชวยเหลือบุตรของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2536  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏใน

ดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 3.4 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)     ต้ังไว  300,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา 

และผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับ          

การรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549)  ต้ังจาย

จากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  

งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

4. หมวด คาใชสอย (532000)     ต้ังไว  3,132,000.- บาท  
 

 4.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (320100)     ต้ังไว  430,000.- บาท 
 

  4.1.1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ     ต้ังไว  100,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียน  เชน คาลงทะเบียนในการสง

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางไปฝกอบรม สัมมนา ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 

2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหารทั่วไป 

(00111) 
 

   4.1.2 คาจางเหมาบริการ     ต้ังไว  280,000.- บาท  
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   เพื่อจายเปนจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน  คาถายเอกสาร เขาปกหนังสือ  

หรือคาเย็บเลมหนังสือ  คาตอบรับหนังสือพิมพรายวัน วารสาร คูมือปฏิบัติราชการ คาจางเหมาจัดทํา

ปฏิทิน/วารสาร อบต./เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ อบต. คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร 

คาบริการรับใช  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งาน

บริหารทั่วไป (00111) 

  4.1.3  คาเบ้ียประกัน  ต้ังไว  50,000.-บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการประกันภัยรถและเบี้ยประกันภัยรถที่ใชในราชการ

ของ อบต.คลองใหม  ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  

ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 4.2 ประเภท รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)     ต้ังไว  50,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาของขวัญที่ระลึก คาพิมพเอกสาร 

คาใชจายเกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจาย ที่เกี่ยวกับการรับรองตอนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชมทัศนศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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 4.3 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

(320300)     ต้ังไว  2,612,000.- บาท 
 

  4.3.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานวันสําคัญทางราชการ     ต้ังไว  

150,000.- บาท    

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ  เชน  คาใชจายในการจัดงาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช   12 สิงหามหาราชินี  วันปยมหาราช ฯลฯ   ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งาน

บริหารทั่วไป (00111) 
 

  4.3.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     ต้ังไว  60,000.- บาท  

    เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  

ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหาร

ทั่วไป (00111) 
 

  4.3.3 คาใชจายในการดําเนินการเลือกต้ัง     ต้ังไว  200,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการ ดําเนินการเลือกต้ังของ องคการบริหาร -สวน

ตําบลคลองใหม  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด ฯลฯ (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน

ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม และกรณีอื่นๆ)  ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งาน

บริหารทั่วไป (00111) 
 

  4.3.4 คาใชจายโครงการอบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของ ผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ 

กํานัน -ผูใหญบาน  พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และผูนําชุมชน  ฯลฯ     ต้ังไว   

250,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการ อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา  ดูงาน  เพื่อ เพิ่มพูน

ความรูและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหแกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ -

บริหารสวนตําบล กํานัน-ผูใหญบาน ผูนําชุมชนทุกประเภท พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน

จางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏใน ดาน

บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
   

  4.3.5 คาปรับปรุง Website และคาเชาพ้ืนท่ี Saver และ Domand Name (ราย

ป) ของ Website อบต. คลองใหม     ต้ังไว  12,000.- บาท 

   เพื่อจัดจางปรับปรุง  Website และคาเชาพื้นที่ Saver และ Domand Name 

(รายป) ของ Website อบต. คลองใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานตางๆ ตลอดจน
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ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 

(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
 

  4.3.6 คาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม     ต้ังไว  35,000.- 

บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับคณะ

ผูบริหารฯ สมาชิกสภา อบต. ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม ประจําป 2557  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557   ปรากฏในดาน

บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
   

  4.3.7 คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ     ต้ังไว  20,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคา จางหนวยงานภายนอกมา ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของ 

อบต. ตามตัวช้ีวัด  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

  4.3.8 คาใชจายโครงการ ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง ถนน      ต้ังไว   

50,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม สงกรานต ฯลฯ เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  

ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)  
 

  4.3.9 คาใชจายโครงการอบรม/ทบทวน อปพร.     ต้ังไว  120,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม/ทบทวนสมาชิกอปพร.  หลักสูตรเบื้องตน 

เพื่อใหมีความรูในการชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ  เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในตําบล 

เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 

2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ( 00120)  งานปองกัน

ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)   
 

  4.3.10 คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชน     ต้ังไว  150,000.- 

บาท   

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลคลองใหม  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงานศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
 

   4.3.11 คาใชจายศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลคลองใหม      ต้ังไว   

10,000.- บาท   
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   เพื่อใชจายในกิจกรรมของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล  คลองใหม   

ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร  (00320)  

งานสงเสริมการเกษตร (00321) 
 

  4.3.12 คาใชจายศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน     ต้ังไว  30,000.- บาท   

   เพื่อใชจายในกิจกรรมของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  จํานวน 6 

หมูบาน  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน

สังคมสงเคราะห (00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)   
 

  4.3.13 คาใชจายจัดท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน     ต้ังไว  20,000.- บาท 

   เพื่อใชจายในกิจกรรมของที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน  

ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม

สงเคราะห (00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)   
 

  4.3.14 คาใชจายในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน     ต้ังไว  92,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน   

ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสราง

ความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)   
   

  4.3.15 คาใชจายในการจัดประชุมประชาคมตําบลคลองใหม      ต้ังไว   20,000.- 

บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมตําบลคลองใหม  ต้ังจายจาก

เงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน (00250)  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)   

  4.3.16 คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด     ต้ังไว  50,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยการจัด

อบรม และ/หรือ รณรงคประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหแกเด็ก

นักเรียน เยาวชน และประชาชน รวมถึงการสนับสนุนจัดหาอุปกรณในการตรวจหาสารเสพติดในรางกาย 

ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)   
 

  4.3.17 คาใชจายโครงการจัดฝกอบรมและฝกอาชีพใหกับประชาชนตําบลคลองใหม     

ต้ังไว  30,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป 

ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส กลุม/องคกรตางๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน  ต้ังจายจากเงินรายได 

ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(00250)  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  
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  4.3.18 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา     ต้ังไว  150,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกา รแขงขันกีฬาตําบล นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป เปนคาวัสดุอุปกรณ คาเตรียมสนาม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน และอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงิน รายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
   

  4.3.19 คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ     ต้ังไว  200,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน การทําอาหารเลี้ยงเด็ก  

แจกของชํารวย  คาจางเหมาตางๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการ

ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน (00263)  
 

  4.3.20 คาใชจายในการจัดงานประเพณีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย      ต้ังไว  

250,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีตางๆ เชน งานวันสงกรานต  งาน

ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา  งานประเพณี ลอยกระทง  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  

ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263)  

  4.3.21 คาใชจา ยในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

ต้ังไว  8,000.- บาท  

   เพื่อจาย ในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

คลองใหม    จํานวน 4 อัตรา  ต้ังจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

  4.3.22 คาใชจา ยในกาจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมใหความรูความเขาใจแกเด็ก

และเยาวชน  ต้ังไว  40,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมใหความรูความเขาใจ

แกเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับปญหาและโทษของยาเสพติด  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏ

ในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน การศึกษา (00210 )  งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา (00212) 

  4.3.23 คาใชจายโครงการ 5 ส. สํานักปลัด อบต.คลองใหม     ต้ังไว  5,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ 5 ส. ของกองคลัง อบต.คลองใหม เชน 

คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 

(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

4.3.24  คาใชจายในการชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางท่ีตองหาคดีอาญา , คาเบี้ย 

เลี้ยงพย านหรือผูตองห า ,คาของขวัญของร างวัลหรือเงินร างวัลในก ารจัดกิจกรรมต างๆท่ีมีคว าม

จําเปนและความเหมาะสม , คาทําขวัญคาพวงมาลัยชอดอกไมกระเช าดอกไมและพวงม าลัยสําหรับ
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วันสําคัญตางๆตามวาระโอกาสท่ีจําเปนและเหม าะสม , คาชดใชค าเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน   

ต้ังไว  20,000.-บาท 

เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา , คา 

เบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา,คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมตางๆที่มีความจําเปน

และความเหมาะสม  , คาทําขวัญคาพวงมาลัยชอดอกไมกระเชาดอกไมและพวงมาลาสําหรับวันสําคัญ

ตางๆตามวาระโอกาสที่จําเปนและเหมาะสม , คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  ต้ังจายจากเงิน

รายไดประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป (00111) 

  4.3.25  โครงการเพ่ิมประสิทธิภ าพบุคลากรของอบต . คลองใหม ต้ังไว 200,000.-

บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของอบต. คลอง 

ใหม ต้ังจายจากเงินรายได   ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

4.3.26  โครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและผูสูงอายุในชุมชนตําบลคลอง 

ใหม  ต้ังไว 20,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและผูสูงอายุใน 

ชุมชนตําบล คลองใหม ตามเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานขยายผลโครงการ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็กเยาวชนผูดอยโอกาสคนพิการและผูสูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

และตามหลักเกณฑแนวทาง “การจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุและคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน” ต้ังจายจากเงินรายไดประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน

สังคมสงเคราะห (00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)   

  4.3.27 โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนตําบลคลองใหม ต้ังไว  

30,000.-บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสงเสริมการมีอาชีพใหกับประชาชน 

ทั่วไป ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ในพื้นที่ เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน สูการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืนต้ัง

จายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

4.3.28  โครงการสงเสริมกิจกรรมและนันทนาการของผูสูงอายุตําบลคลองใหม ต้ังไว  

200,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมและนันทนาการของผูสูงอายุ 

ตําบลคลองใหม  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

  4.3.29  โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา   ต้ังไว  60,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา   ต้ังจายจาก 



87 
 

เงินรายได ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) 

4.3.30  โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ต้ังไว  20,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการโครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา 

ธารณภัย  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)   

4.3.31  โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนจัดทําแผนชุมชนใหมีคุณภาพ   ต้ัง 

ไว  30,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนจัดทําแผน 

ชุมชนใหมีคุณภาพ   ต้ังจายจากเงินรายได   ประจําป 2557 ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  

(00252)    

4.3.32  โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล   ต้ังไว   

50,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา 

ตําบล       ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557 ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) 
 

 4.4 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)     ต้ังไว  40,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคา ซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ คา บํารุงรักษา  

หรือซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ  (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)  ต้ังจายจาก

เงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป ( 00100 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )  

งานบริหารทั่วไป (00111)   
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5. หมวด คาวัสดุ (533000)     ต้ังไว  2,156,140.- บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไมคง

สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000  บาท รวมถึง

คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ  เปนตน และรายจายเพื่อการจัดหา

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 
 

5.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)     ต้ังไว  220,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน แฟม กระดาษถายเอกสาร  สมุด ปากกา  ตรา

ยาง ธงชาติ แบบพิมพ ฯลฯ และวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใชงานในระยะเวลา

ประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมีราคาหนวยหน่ึงหรือชุดหน่ึงไมเกิน 5,000 บาท ไดแก เครื่องตัดกระดาษ พระ

บรมฉายาลักษณ ฯลฯ แบงเปน 

-    ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   จํานวน 200,000.-บาท  

-    ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   

แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  จํานวน 20,000.-บาท  
   

 5.2 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (330300)     ต้ังไว  30,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคา จัดซื้อวัสดุงาน บานงานครัว  ที่เปน วัสดุโดยสภาพ ไดแก แปรง                 

ไมกวาด ไมถูพื้น แกวนํ้า จานรอง ผาปูโตะ นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาปรับอากาศ ฯลฯ  และวัสดุงานบานงาน

ครัวที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป ข้ึนไป แตมีราคาหนวยหน่ึง

หรือชุดหน่ึงไมเกิน 5,000 บาท ไดแก กระติกนํ้ารอน ถาด มีด ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  

ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
 

 5.3 ประเภท คาอาหารเสริม (นม) (330400)     ต้ังไว  1,033,340.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนที่อยูในเขตรับผิดชอบของ  อบต. ไดแก 

โรงเรียนบานดอนทอง, โรงเรียนวัดบางชางเหนือ, โรงเรียนบานคลองใหม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

คลองใหม (ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ดวนที่สุด ที่ นฐ 0037.3/ว10951 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2555)  

ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน

การศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 

 5.4 ประเภท คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (330500)     ต้ังไว  492,800.- บาท 

  เพื่อจายเปน คาอาหารกลางวัน  อาหารสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาจัดซื้อจัดจาง

อาหารกลางวัน  อาหารสําเร็จ อาหารวาง แกเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลคลองใหม  (จัดสรร 

100%  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ประจําป 2555 ที่ มท 0893.32/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 

2554)  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน

ศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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5.5 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  (330800)  ต้ังไว  5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ไดแก นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับรถยนตสวนกลางและ

รถจักรยานยนต และใชในกิจการอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ดานบริหารทั่วไป (00100)  

 5.6 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900)     ต้ังไว  160,000.- บาท  
 

  5.6.1 คาสารกําจัดยุงลาย น้ํายากําจัดยุงลาย     ต้ังไว  100,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนํ้ายาฉีดฆายุงลาย ทรายอะเบท ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน

รายได  ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220)  

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)  
 

  5.6.2 คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา     ต้ังไว  50,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา สําหรับฉีดปองกันโรคในเขต  

อบต.  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)   

 5.7 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)     ต้ังไว  50,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  วัสดุ อุปกรณ สําหรับทําปายประชาสัมพันธตางๆ คาจางจัดทํา

ปายประชาสัมพันธตางๆ ในงานของ อบต. ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดาน

บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 5.8 ประเภท วัสดุเคร่ืองแตงกาย  (331200)     ต้ังไว  50,000.- บาท 

  เพื่อใชจายในการจัดหา ชุดเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป

พร.) พรอมเครื่องแตงกายชุดฝก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  

ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
 

 5.9 ประเภท วัสดุกีฬา (331300)     ต้ังไว  10,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย  และ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ลูกตะกรอ ตาขาย ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
 

 5.10 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (331400)     ต้ังไว  50,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ คียบอรด 

เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏใน

ดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 5.11 ประเภท วัสดุการศึกษา (331500)     ต้ังไว  70,000.- บาท 



91 
 
 

   5.11.1 คาอุปกรณการศึกษาแกเด็กนักเรียน     ต้ังไว  30,000.- บาท  

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการเรียน การศึกษา แกเด็กนักเรียนที่เรียนดี 

แตขาดแคลนทุนทรัพยในเขต อบต.คลองใหม  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏใน ดาน

บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานศึกษา (00210)   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(00212) 
 

  5.12 ประเภท วัสดุเคร่ืองดับเพลิง  (331600)  ต้ังไว  30,000.-บาท 

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน สายสงนํ้าดับเพลิง และอุปกรณที่เกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงานดับเพลิง คาเติมนํ้ายาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ถังละ 15 ปอนด  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  

ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งาน

ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

  5.13  ประเภท วัสดุดนตรี     ต้ังไว  20,000.- บาท  

         เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรี เชน ฉ่ิง ฉาบ กรับ กลอง โทน โหมง ฯลฯ  ต้ังจาย

จากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา 

(00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

  5.14  ประเภท วัสดุอ่ืน (331700)     ต้ังไว  20,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ   ที่ไมสามารถจัดเขากลุมวัสดุอื่นได  แตจําเปนตองใชใน

การปฏิบัติงานราชการของสํานักปลัด  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหาร

ทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
 

6.  หมวด สาธารณูปโภค (534000)     ต้ังไว  348,000.- บาท  

  เพื่อจายคาสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน 

คาบริการ คาภาษี เปนตน 
 

 6.1 ประเภท คาไฟฟา (340100)     ต้ังไว  280,000.- บาท   

  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักงานและในที่สาธารณะ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  

ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป ( 00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110)  งานบริหาร

ทั่วไป (00111)   
 

 6.2 ประเภท คาบริการโทรศัพท (340300)     ต้ังไว  28,000.- บาท 

    เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงาน รวมทั้งคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และ

คาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย 

ฯลฯ และ เพื่อจายเปน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจาย

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการและการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใหมี

ประสิทธิภาพ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป ( 00100 )  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

 6.3 ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)     ต้ังไว  40,000.- บาท   
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   เพื่อจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับผูบริหาร และสํานักงาน รวมทั้งคาใชจายเพื่อให

ไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข

โทรศัพท ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป ( 00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   
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(ค) งบลงทุน (540000)     ตั้งไว  314,300.- บาท 
 

7. หมวด คาครุภัณฑ (541000)     ต้ังไวรวม  314,300.- บาท  

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

คาครุภัณฑ 
  

 7.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)     ต้ังไว  104,000.- บาท 
 

  7.1.1 คาเกาอ้ีทํางาน     ต้ังไว  10,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานลอเลื่อนหุมหนังเทียมแบบมีพนักพิงและพัก

แขน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 

(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   

  7.1.2 คาตูเหล็กเก็บเอกสาร     ต้ังไว  4,000.- บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ช้ัน 20 ชอง ขนาดกวาง 90 ซม. สูง  

90 ซม. จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 

(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   

  7.1.3 คาเคร่ืองปรับอากาศ     ต้ังไว  86,000.- บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิด 

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000  BTU  จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 37,300  บาท และแบบแยก

สวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 23,200.-บาท ต้ัง

จายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป ( 00100 )  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)    

  7.1.4 คาเคร่ืองเจาะกระดาษและเขาเลม     ต้ังไว  4,000.- บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม  แบบเจาะกระดาษและ 

เขาเลมมือโยก จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,700.- บาท ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน

ดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   
    

 7.2 ประเภทค รุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ(410600)     ต้ังไว  24,000.- บาท 

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต ประกอบดวย  

ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000.-บาท 

ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
 7.3 ประเภทครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง  (411100)     ต้ังไว  36,000.- บาท 

เพื่อเปนคาจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผมเคมีแหง จํานวน 20 ถัง ๆ ละ 1,785.-บาท ต้ังจาย 

จากเงินรายได   ประจําป  2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป ( 00100 )  แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
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 7.4 ประเภท ค รุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)     ต้ังไว  100,300.- บาท 

 7.4.1 คาเคร่ืองพิมพ    ต้ังไว 4,200.-บาท 

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet )จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนา/นาที 

- มีความเร็วในการพิมพขาว – ดํา ไมนอยกวา 20 หนา/นาที 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 16 MB 

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 

- มีชองเช่ือตอ  Ethernet 10/100 Base TX ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกับ A4,Lette,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 

250 แผน 

ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป ( 00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) คุณลักษณะพื้นฐาน (อางอิงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารปงบประมาณ 2556) 

 7.4.2 คาเคร่ืองพิมพ    ต้ังไว 18,000.-บาท 

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network    จํานวน 1  

เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน 

- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนา/นาที 

- มีความเร็วในการพิมพขาว – ดํา ไมนอยกวา 28 หนา/นาที 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดํา-สี) ได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 90 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- สามารถใชไดกับ A4,Lette,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 

100 แผน 
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ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป ( 00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) คุณลักษณะพื้นฐาน (อางอิงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารปงบประมาณ 2556) 

7.4.3 คาเคร่ืองสแกนเนอร  ต้ังไว  20,000.-บาท 

  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ    (แบบที่ 

1)  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

  - เปนสแกนเนอรปอนกระดาษอัตโนมัติ ( Document Feeder) 

  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมนอยกวา 600 x600 dpi 

  - มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ไดไมนอยกวา 8 ppm 

  - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 

  - มี Ineterface แบบ 1 Parallel หรือ 1x USB 2.0 หรือดีกวา 

ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป  2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) คุณลักษณะพื้นฐาน (อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556) 

  7.4.4 คาเคร่ืองคอมพิวเตอร  ต้ังไว  25,000.-บาท 

   เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล (แบบที่ 1) จํานวน 1 ชุด  

ต้ังไว 25,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5GHz  หรือดีกวา 

  - มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB 

  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลัก  ที่มีหนวยความจําขนาดไม

นอยกวา 

  1 GB 

  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4GB 

  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 

1TB 

  - มี DVD-RW หรือดีกวา 

  - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง 

  - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600 :1 และมีขนาดไมนอยกวา 

18 น้ิว  

ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป  2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) คุณลักษณะพื้นฐาน (อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556) 

7.4.5 คาเคร่ืองคอมพิวเตอร  ต้ังไว  28,000.-บาท 
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เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว) 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 14,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

  -  มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  2.9 GHz 

หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

  -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

  -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB  จํานวน 1 หนวย   

 

  -  มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 

  -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา  จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง  

  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา  600:1 และมีขนาด

ไมนอยกวา 18 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป  2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) คุณลักษณะพื้นฐาน (อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556) 

  7.4.6 คาเคร่ืองสํารองกระแสไฟฟา   ต้ังไว  5,100.-บาท 

   เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองกระแสไฟฟา  ขนาด 750 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ   

1,700.-บาท 

  - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 

  - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป  2557 ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) คุณลักษณะพื้นฐาน (อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556) 
   

 7.5 ประเภท ครุภัณฑอ่ืน  (411700)     ต้ังไว  20,000.- บาท 
 

  7.5.1 ครุภัณฑอุปกรณปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     ต้ังไว  20,000.- บาท 

    เพื่อจัดซื้ออุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกัน

อุบัติเหตุและการต้ังจุดตรวจจราจร ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหาร

ทั่วไป ( 00100 )  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120 )  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย (00123) 
 

 7.6 ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)     ต้ังไว  30,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคา ซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ คา บํารุงรักษา  

หรือซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ  (วงเงินเกินกวา 5,000 บาท)  ต้ังจายจาก
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เงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป ( 00100 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )  

งานบริหารทั่วไป (00111)   

 

(ง)  งบเงินอุดหนุน (560000)     ตั้งไว  2,480,000.- บาท 
 

8. หมวด เงินอุดหนุน  (561000)     ต้ังไว  2,480,000.- บาท 
 

  8.1 ประเภท เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (610100)     ต้ังไว  33,000.-  บาท  
 

  8.1.1 อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอสามพราน     ต้ังไว  

33,000.- บาท   

  เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด

จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 

2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป (00100 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )  งานบริหารทั่วไป 

(00111 )  (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ  แลว ตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1212 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553) 
 

  8.2 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)     ต้ังไว  1,947,000.- บาท  
 

  8.2.1 อุดหนุนสถานีตํารวจอําเภอสามพราน     ต้ังไว  40,000.- บาท    

   เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการรวมพลังปองกันปราบปรามอาชญากรรม และ

ยาเสพติด  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200 )  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)  

(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ  แลว ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1212 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553) 
 

  8.2.2 อุดหนุนอําเภอสามพราน     ต้ังไว  5,000.- บาท   

   เพื่อใชจายในภารกิจหนาที่ในการจัดงานพระราชพิธี และพิธีสําคัญตางๆ เพื่อให

สวนราชการ หนวยงาน องคกรภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ มีโอกาสเขารวมในพิธี  ต้ังจายจาก

เงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป ( 00100 )  แผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 )  

งานบริหารทั่วไป (00111)   

  8.2.3 อุดหนุนปกครองอําเภอสามพราน ฝายความมั่นคง / ศูนยปฏิบัติการพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอสามพราน    ต้ังไว 10,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ อุดหนุนปกครองอําเภอสามพราน ฝายความ

มั่นคง / ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอสามพรานตามโครงการปดลอมตรวจคน

หมูบานรวมกับประสานพลังแผนดิน ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชน
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และสังคม (00200)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน (00252)   

  8.2.4 อุดหนุนโรงเรียนท่ีอยูในเขตรับผิดชอบของ อบต.     ต้ังไว  1,892,000.- 

บาท 

   เพื่อจายเปนคาอาหารอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนที่อยูในเขตรับผิดชอบของ  

อบต. (ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) ไดแก โรงเรียนบานดอนทอง, โรงเรียน วัดบางชางเหนือ 

และโรงเรียนบานคลองใหม  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)  
 

   

  8.3 เงินอุดหนุนกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน  (610400)     ต้ังไวรวม  500,000.- บาท  
 

    8.3.1 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลคลองใหม     ต้ังไว  50,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับชมรมผูสูงอายุตําบลคลองใหม      เพื่อสนับสนุน

ใหกับกลุมผูสูงอายุตําบลคลองใหม ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ   ต้ังจายจาก

เงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

(00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)     
 

   8.3.2 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมูท่ี 1-6     ต้ังไว  60,000.- 

บาท   

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมูที่ 1-6     

เพื่อสําหรับการดําเนินการพัฒนางานดานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม

จัดสรรเปนคาดําเนินการโดยอสม .ในเขตชุมชน /หมูบานละ  10,000 บาทจํานวน  6 หมูบาน   ต้ังจายจาก

เงินรายได   ประจําป 2557 ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)   ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข(00220) งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ  (00223) 

  8.3.3 อุดหนุนกลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลคลองใหม     ต้ังไว  40,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลคลองใหม     เพื่อเปน

เงินสนับสนุนกลุมสตรีตามโครงการและกิจกรรมที่จัดข้ึน หรือกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ และการสงเสริม

อาชีพ เพื่อสรางงานสรางอาชีพ   ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ

สังคม (00200)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

ชุมชน (00252)   
 

  8.3.4 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองใหม     ต้ังไว  60,000.- บาท    

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลคลองใหม ในการ

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนากองทุนฯ ใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน   ต้ังจายจากเงินรายได 

ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

(00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)   
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     8.3.5 อุดหนุนศูนยการเรียนชุมชนตําบลคลองใหม     ต้ังไว  30,000.- บาท    

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ใหกับ ศูนยการเรียนรูชุมชน ตําบล คลองใหม ตาม

โครงการและกิจกรรมที่จัดข้ึน   ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏในดาน บริการชุมชนและ

สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)      
 

  8.3.6 อุดหนุนศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบลคลองใหม     ต้ังไว  40,000.- 

บาท    

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบล คลองใหม       

ตามโครงการและกิจกรรมที่จัดข้ึน   ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดาน บริการชุมชน

และสังคม (00200)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับและสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน (00252)        
 

  8.3.7 อุดหนุนศูนยกีฬาตําบลคลองใหม     ต้ังไว  100,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ใหกับ ศูนยกีฬาตําบลคลองใหม ตามโครงการและ

กิจกรรมที่จัดข้ึนหรือ การจัดกิจกรรมฝกสอนกีฬาหรือจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ (00262)     
   

  8.3.8 อุดหนุนอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมประจําตําบลคลองใหม     ต้ังไว   

30,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกลุมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมประจําตําบล

คลองใหม เพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมในระดับตําบล เพื่อดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม  ต้ัง

จายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏดานเศรษฐกิจ (00300)  ในแผนงานการเกษตร  (00320)   

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม (00332)      
 

  8.3.9 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองใหม ต้ังไว 50,000.-บาท 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองใหม  เพื่อสนับสนุน 

งบประมาณใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองใหม (โดยยึดหลักการประชาชนออม  1 สวนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 1 สวนและรัฐบาล 1 สวนโดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท  0891.4/ว 

2502 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553) ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ

สังคม (00200)  ปรากฏตามแผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน (00252) 

8.3.10 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคลองใหม   ต้ังไว  40,000.-บาท 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคลองใหม   เพื่อสงเสริมและ 

สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลคลองใหม ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557 

ปรากฏในดาน บริการชุมชนและสังคม  (00200 ) ปรากฏ ตามแผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน  

(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน กองชาง 

 

ตั้งงบประมาณรายจาย รวมทั้งสิ้น  11,285,000.- บาท   แยกเปน :- 

 

(ก)  งบบุคลากร (520000)     ตั้งไว  2,545,000.- บาท  แยกเปน :- 
 

1.  หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)     ต้ังไว  2,545,000.- บาท 

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100)     ต้ังไว  480,000.- บาท  

 เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน สวนตําบล

ของกองชาง  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

1.2 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน (220200)     ต้ังไว  45,000.- บาท  

 เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ประกาศลงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2547), 

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.

อบต. รับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง ประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 

2554) และเงินเพิ่ม ตางๆ  ของพนักงาน  อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดาน

บริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)   
 

1.3 ประเภท เงินประจําตําแหนง (220300)     ต้ังไว  70,000.- บาท  

 เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7 ต้ังจายจากเงิน

รายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม  ( 00200)  แผนงาน เคหะและชุมชน 

(00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

1.4 ประเภท คาจางพนักงานจาง (220600)     ต้ังไว  1,400,000.- บาท  
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 เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม

ภารกิจของกองชาง   ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม  

(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

1.5 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง (220700)    ต้ังไว  550,000.- บาท 

 เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต .) เรื่อง

กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ประกาศลงวันที่  16 พฤศจิกายน  2547  ต้ังจายจากเงิน

รายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  แผนงาน เคหะและชุมชน 

(00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

(ข)  งบดําเนินการ (530000)   ตั้งไว  6,682,000.- บาท 
 

2. หมวด คาตอบแทน (531000)     ต้ังไว  592,000.- บาท  แยกเปน 
 

2.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(310100)     ต้ังไว  462,000.- บาท 
 

 2.1.1 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงาน

จางเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)     ต้ังไว  450,000.- บาท  

 เพื่อจายเปน คาเงินรางวัลประจําป (ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ) 

ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557 ปรากฏใน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241)  
 

2.1.2  คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนตาม พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร     ต้ังไว   

12,000.- บาท   

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อ

ถอนอาคาร  ใหแกนายชางโยธา นายตรวจแบบแปลนกอสราง ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
 

 2.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ต้ังไว  30,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ของ

องคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร

ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2536 ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริการชุมชน
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และสังคม ( 00200)  แผนงาน เคหะและชุมชน ( 00240) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

(00241)  
 

2.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)     ต้ังไว  100,000.- บาท  

 เ พื่อจายเปนเงินชวยเหลือ  คารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  

ลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549) ต้ังจาย

จากเงินรายได ประจําป 2557 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน เคหะและชุมชน 

(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)            
 

3. หมวด คาใชสอย (532000)     ต้ังไว  1,530,000.- บาท 
 

 3.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (320100)     ต้ังไว  110,000.- บาท  
 

  3.1.1 คาจางเหมาบริการ     ต้ังไว  60,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ที่ดําเนินการในแผนงานกิจกรรมของ  

อบต. เชน คาถายเอกสารและเขาเลม ถายพิมพเขียว คาติดต้ังมิเตอรไฟฟา ฯลฯ   

   - ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 255 7  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ

สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)      

จํานวน  40,000.- บาท  

   - ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 255 7  ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการพาณิชย (00330)  งานกิจการประปา (00332)     จํานวน  20,000.- บาท 
 

  3.1.2 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ     ต้ังไว  50,000.- บาท  

    เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  เชน คาลงทะเบียนในการสง

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางไปฝกอบรม สัมมนา ฯลฯ  เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได  

ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)       
 

 3.2 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

(320300)     ต้ังไว  1,320,000.- บาท 
 

  3.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     ต้ังไว  20,000.- บาท  

    เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ต้ังจายจากเงินรายได  

ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

  3.2.2 คาท้ิงขยะมูลฝอย     ต้ังไว  1,300,000.- บาท   
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    เพื่อจายเปนคาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  

   3.2.3 คาใชจายโครงการ 5 ส. กองคลัง อบต.คลองใหม     ต้ังไว  5,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ 5 ส. ของกองคลัง อบต.คลองใหม เชน คา

ปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริการชุมชน

และสังคม ( 00200)  แผนงาน เคหะและชุมชน ( 00240)  งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

(00241)   
 

 3.3 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)     ต้ังไว  100,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000.- บาท) 

  - ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 255 7  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)      

จํานวน  50,000.- บาท   

  - ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 255 7  ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการพาณิชย (00330)  งานกิจการประปา (00332)     จํานวน  50,000.- บาท 
 

4. หมวด คาวัสดุ (533000)     ต้ังไว  1,860,000.- บาท 
  

 4.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)     ต้ังไว  30,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน แฟม กระดาษถายเอกสาร  สมุด ปากกา  ตรา

ยาง แบบพิมพ ฯลฯ (ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000.- บาท)   ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 

2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  แผนงาน เคหะและชุมชน ( 00240)  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

 4.2 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)     ต้ังไว  300,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับเสียงตามสาย หอกระจายขาว และไฟฟา

สาธารณะ เชน สายไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟวส ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดาน

บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)   
 

 4.3 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (330300)     ต้ังไว  30,000.- บาท   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณการทําความสะอาดตางๆ จัดซื้อนํ้าด่ืมสําหรับผูมา

ติดตอราชการ การประชุมตางๆ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชน

และสังคม ( 00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

(00241)   
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 4.4 ประเภทวัสดุกอสราง (330600)     ต้ังไว  200,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน กลอนประตู หนาตาง ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557   ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  

(00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

 4.5 ประเภท คาวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)     ต้ังไว  80,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาวัสดุ ยานพาหนะและขนสงที่เปนวัสดุโดยสภาพ ไดแก แบตเตอรี่  ยาง

นอก ยางใน สายไมล หัวเทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการ

ใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมีราคาตอหนวยหรือชุดหน่ึงไมเกิน 5,000 บาท ไดแก แมแรง  

ล็อคเกียร กุญแจเลื่อน ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
 

 4.6 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)     ต้ังไว  600,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ไดแก นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 

นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชกับรถยนตสวนกลางและรถจักรยานยนตในความรับผิดชอบของ กองชาง  และใชใน

กิจการอื่นๆ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557   ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
   

 4.7 ประเภท วัสดุการเกษตร (331000)     ต้ังไว  100,000.- บาท   

  เพื่อจายเปนคาสารกําจัดวัชพืช ยาปราบศัตรูพืช ปุยเคมี ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได 

ประจําป 2557  ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร  (00320)   งานอนุรักษแหลงนํ้า

และปาไม (00322)   
 

 4.8 ประเภท วัสดุเคร่ืองแตงกาย (331200)     ต้ังไว  20,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายสําหรับผูปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย เชน  เสื้อสะทอน

แสง ถุงมือ รองเทายาง ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557   ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและ

สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)   
  

 4.9 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (331400)     ต้ังไว  20,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ คียบอรด 

เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557   ปรากฏใน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241)   

 4.10 ประเภท วัสดุอ่ืนๆ (331700)     ต้ังไว  480,000.- บาท 
 

  4.10.1 ถังขยะพลาสติก     ต้ังไว  80,000.- บาท       



106 
 

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร เพื่อ

ใชรองรับขยะมูลฝอยตามบานเรือนประชาชนในเขต อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏ

ในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกลู (00244)  
 

  4.10. 2 วัสดุการประปา     ต้ังไว  400,000.- บาท   

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการประปา เชน ทอเหล็ก ทอ  PVC ขอตอ         

สามทาง ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 255 7  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  

แผนงานการพาณิชย (00330)  งานกิจการประปา (00332)   
 

5. หมวดคาสาธารณูปโภค (534000)     ต้ังไว  2,700,000.- บาท 
 

 5.1 ประเภท คาไฟฟา (340100)     ต้ังไว  2,700,000.- บาท   

  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของหอถังนํ้าประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.  ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ

ชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     
 

(ค)  งบลงทุน (540000)     ตั้งไว  7,646,000.- บาท  แยกเปน :- 
 

6.  คาครุภัณฑ (541000)     ต้ังไว  1,650,000.- บาท  
 

 6 .1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)     ต้ังไว  5,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร 4 ช้ัน   รายละเอียดดังน้ี 
 

  6.1.1 จัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้น     ต้ังไว  5,000.- บาท 

    เพื่อจายเปนคาตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร 4 ช้ัน ขนาดกวาง 90 ซม. สูง 2 เมตร   

จํานวน 1 ตู  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557   ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
 

 6.2 ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)     ต้ังไว  1,300,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ และสิ่งกอสรางตางๆ เชน ซัมเมอรส ทอประปา รถยนต เครื่องปรับอากาศ ถนน คสล. 

ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก-ลูกรัง สะพาน ทอระบายนํ้า หอกระจายขาว ฯลฯ  (รายจายเพื่อใหสามารถใช

งานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000.- บาท) 

  - ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 255 7  ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)      

จํานวน  1,000,000.- บาท   
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  - ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 255 7  ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

แผนงานการพาณิชย (00330)  งานกิจการประปา (00332)     จํานวน  300,000.- บาท 
 

 6.3 ประเภทครุภัณฑอ่ืน (411700)     ต้ังไว  345,000.- บาท  
 

   6.3.1  ประเภทครุภัณฑปมซัมเมอรส ขนาด 3 แรงมา 220 โวลต     ต้ังไว 

80,000.- บาท 

    เพื่อจายเปนคาปมซัมเมอรส ขนาด 3 แรงมา 220 โวลต จํานวน 2 ชุด ชุดละ 

40,000 บาท  ต้ังจายจากเงิน อุดหนุน   ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย (00330)  งาน กิจการประปา 

(00332)  
 

   6.3.2  ประเภทครุภัณฑปมซัมเมอรส ขนาด 5 แรงมา 380 โวลต     ต้ังไว 

100,000.- บาท 

    เพื่อจายเปนคาปมซัมเมอรส ขนาด 5 แรงมา 380 โวลต จํานวน 2 ชุด ชุดละ 

50,000 บาท  ต้ังจายจากเงิน อุดหนุน   ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย (00330)  งาน กิจการประปา 

(00332)  
 

   6.3.3  ประเภทครุภัณฑปมซัมเมอรส ขนาด 7.5 แรงมา 380 โวลต     ต้ังไว 

75,000.- บาท 

    เพื่อจายเปนคา ปมซัมเมอรส ขนาด 7.5 แรงมา 380 โวลต จํานวน 1 ชุด       

ต้ังจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330)  งานกิจการประปา (00332)  
 

   6.3.4  ประเภทครุภัณฑปมซัมเมอรส ขนาด 10 แรงมา 380 โวลต     ต้ังไว 

90,000.- บาท 

    เพื่อจายเปนคา ปมซัมเมอรส ขนาด 10 แรงมา 380 โวลต จํานวน 1 ชุด       

ต้ังจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330)  งานกิจการประปา (00332)  
 

7. หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (542000)     ต้ังไวรวม  5,710,000.- บาท แยกเปน :- 
 

 7.1 ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค (420900)     ต้ังไว  5,110,000.- บาท   
 

  7.1.1 คากอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหทัยกาญจน  เฉิดผาด หมูท่ี 2  

ตําบลคลองใหม     ต้ังไว  530,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 

5 เมตร  ระยะทาง 140 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 700 ตารางเมตร  ตาม

แบบองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 

ประจําป 2556  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน

ไฟฟาถนน (00242)  (อยูในแผน 3 ป 2556-2558 หนา 47 ขอ 8) 
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  7.1.2 คากอสรางถนนค อนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนายพุธ  มีรักษา  หมูท่ี 3  

ตําบลคลองใหม          ต้ังไว  300,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

4 เมตร  ระยะทาง 97 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 388 ตารางเมตร  ตาม

แบบองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 

ประจําป 2556 ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน

ไฟฟาถนน (00242)  (อยูในแผน 3 ป 2556-2558 หนา 50 ขอ 24) 
 

  7.1.3 คากอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนายมณี  กลิ่นถนอม หมูท่ี 4 

ตําบลคลองใหม     ต้ังไว  1,390,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.50 เมตร  ระยะทาง 410 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,845 ตารางเมตร  

ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 

ประจําป 2556  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน

ไฟฟาถนน (00242)  (อยูในแผน 3 ป 2556-2558 หนา 51 ขอ 33) 
 

  7.1.4 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝงทอระบายน้ํา ค .ส.ล. ถนนสาย

พิกุลทอง หมูท่ี 6 ตําบลคลองใหม     ต้ังไว  680,000.- บาท   

    เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 

4 เมตร ระยะทาง 127 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 508 ตารางเมตร  พรอมฝงทอ

ระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø 0.60 เมตร  พรอมบอพักระยะทางรวม 130 เมตร  ตามแบบ

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ประจําป 

2556  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน ( 00240)  งานไฟฟาถนน 

(00242)  งานบําบัดนํ้าเสีย  (00245)   (อยูในแผน 3 ป 2556-2558 หนา 54 ขอ 50 และ หนา 55 ขอ 

51) 
 

  7.1.5 คากอสรางตามโครงการฝง ทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก  เรียบถนนสาย 

นฐ 3033 (ตอจากเดิม)  หมูท่ี 2  ตําบลคลองใหม     ต้ังไว  510,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางฝงทอระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø 

0.60 เมตร พรอมบอพักระยะทางรวม 220 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ประจําป 2556  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน ( 00240)  งานบําบัดนํ้าเสีย  (00245)   (อยูในแผน 3 ป 2556-2558 

หนา 47 ขอ 11) 
 

  7.1.6 คากอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กปองกันดิน เรียบคลองสายทอง บริเวณ

บานนายประนอม  ปรางทอง หมูท่ี 3  ต.คลองใหม     ต้ังไว  1,100,000.- บาท    
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   เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกั้นดินความลึก 

2 เมตร ระยะทางรวมทั้งสองฝงทั้งสิ้น 120 เมตร พรอมถมดิน ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลคลอง

ใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ประจําป 2556  ปรากฏในดานบริการ

ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน ( 00242)  (อยูในแผน 3 ป 

2556-2558 หนา 49 ขอ 20) 
 

  7.1.7 คาติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) ภายในตําบลคลองใหม     ต้ังไว  

600,000.- บาท 

   เพื่อเปนการปองกันและปอมปราบการโจรกรรม และตรวจสอบเหตุการณที่

เกิดข้ึนภายในตําบล อันเกิดความเสียหายแกประชาชน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ประจําป 2556  ปรากฏ

ในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน (00121)   
 

 7.2 ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (421000)     ต้ังไว  

600,000.- บาท   
 

  7.2.1 คา ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยาง แอสฟลทติกคอนกรีต  เสนคลองบางพระ-

คลองใหม หมูท่ี 1 ตําบลคลองใหม     ต้ังไว  600,000.- บาท  

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมสรางยกระดับถนนลาดยาง แอสฟลทติกคอนกรีต  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร  ระยะทาง 165 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

990 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุน ประจําป 2556  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ

ชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242)  (อยูในแผน 3 ป 2556-2558 หนา 46 ขอ 4)   

 

(ง)  งบเงินอุดหนุน (560000)     ตั้งไว  500,000.- บาท 
 

 8. เงินอุดหนุน (561000)     ต้ังไว   500,000.- บาท 
 

8.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  (610400)      ต้ังไว  

500,000.- บาท 
 

 8.1.1 เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค     ต้ังไว  500,000.- บาท   

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค  ในการขยายเขตไฟฟา

และไฟสองทางสาธารณะภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ

ในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน  (00242)  (อยู

ในแผน 3 ป 2556-2558 หนา 57 ขอ 1) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน กองคลัง 
 

ตั้งงบประมาณรายจาย รวมทั้งสิ้น  2,549,340.- บาท  แยกเปน 

 

(ก)  งบบุคลากร (520000)     ตั้งไว  1,604,640.- บาท  แยกเปน :- 
 

1.  หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)     ต้ังไว  1,604,640.- บาท 
  

 1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100)     ต้ังไว  946,320.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน สวนตําบลของกอง

คลัง  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

 1.2 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200)     ต้ังไว  156,060.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่ม คาครองชีพ ( ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน -

ตําบล (ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ประกาศลงวันที่  16 พฤศจิกายน  2547), 

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.

อบต. รับรองวาคุณวุฒิน้ัน เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง ประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 
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2554) และเงินเพิ่ม ตางๆ  ของพนักงาน  อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดาน

บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

 1.3 ประเภท คาจางลูกจางประจํา (220400)     ต้ังไว  178,260.- บาท 

  เพื่อจายเปนคา จางลูกจางประจํา ใหกับลูกจางประจําของ กองคลัง   ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งาน

บริหารงานคลัง (00113) 
  

 1.4 ประเภท คาจางพนักงานจาง (220600)     ต้ังไว  244,680.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจของ

กองคลัง  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   

 1.5 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง (220700)     ต้ังไว  79,320.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่องกําหนดหลักเกณฑ

การใหพนักงานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับ

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ประกาศลงวันที่  16 พฤศจิกายน  2547  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 

2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหาร งานคลัง  

(00113)   
 

(ข)  งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไว  875,000.- บาท 
 

2. หมวด คาตอบแทน     ต้ังไว  565,000.- บาท  แยกเปน :- 
 

 2.1 ประเภท คาตอบแทน ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(310100)     ต้ังไว  350,000.- บาท 
 

  2.1.1 เพ่ือจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (เงินรางวัลประจําป)     ต้ังไว  

350,000.- บาท    

   เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหาร

ทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)     
    

 2.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ต้ังไว  15,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ

ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับ การ
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ชวยเหลือบุตรของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2536  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏใน

ดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
 

 2.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)     ต้ังไว  200,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา 

และผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549)  ต้ังจายจาก

เงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  

งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

3. หมวด คาใชสอย (532000)     ต้ังไว  120,000.- บาท  
 

 3.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (320100)     ต้ังไว  65,000.- บาท 
 

  3.1.1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ     ต้ังไว  50,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียน  เชน คาลงทะเบียนในการสง

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา พนักงานจาง ไปฝกอบรม  สัมมนา   ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 

2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งานบริหาร งานคลัง  

(00113)   
 

  3.1.2 คาจางเหมาบริการ     ต้ังไว  15,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนจางเหมาถายเอกสารเขาปกหนังสือ  หรือคาเย็บเลมหนังสือ   คา

ตอบรับหนังสือพิมพรายวัน วารสาร คูมือปฏิบัติราชการ คาจางเหมาจัดทําปฏิทิน/วารสาร อบต./เอกสาร

สรุปผลการดําเนินงานของ อบต.  คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาบริการรับใช คาเบี้ย

ประกันภัยรถราชการ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน

รายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110 )  งาน

บริหารงานคลัง (00113)   
 

 3.2 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

(320300)     ต้ังไว  45,000.- บาท 
 

  3.2.1 คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได     ต้ังไว  20,000.- 

บาท  

   เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เชน 

คาใชจายในการรณรงค การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ การประชาสัมพันธการเสียภาษีแกประชาชน เปนตน  

ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  

  3.2.1 คาใชจายโครงการ 5 ส. กองคลัง อบต.คลองใหม     ต้ังไว  5,000.- บาท  
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   เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ 5 ส. ของกองคลัง อบต.คลองใหม เชน 

คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 

(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
 

  3.2.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว  20,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ต้ังจายจากเงินรายได 

ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110 )  งาน

บริหารงานคลัง (00113)  
  

 3.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)     ต้ังไว  10,000.- บาท  

   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมครุภัณฑ และทรัพยสินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหาย

ฯลฯ   (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป 

(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

4. หมวด คาวัสดุ (533000)     ต้ังไว  160,000.- บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไมคง

สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000  บาท รวมถึง

คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน ภาษี คาขนสง คาติดต้ัง ฯลฯ  เปนตน และรายจายเพื่อการจัดหา

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 
  

 4.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)     ต้ังไว  100,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน แฟม กระดาษถายเอกสาร  สมุด ปากกา  ตรา

ยาง ธงชาติ แบบพิมพ ฯลฯ และวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใชงานในระยะเวลา

ประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมีราคาหนวยหน่ึงหรือชุดหน่ึงไมเกิน 5,000 บาท ไดแก เครื่องตัดกระดาษ พระ

บรมฉายาลักษณ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป (00100)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
 

 4.2 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (330300)     ต้ังไว  15,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคา จัดซื้อวัสดุงาน บานงานครัว  เชน นํ้ายาลางหองนํ้า ไมกวาด สบู 

ผงซักฟอก ไมถูพื้น กาแฟ นํ้าตาล นํ้าด่ืม ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดาน

บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

 4.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (331400)     ต้ังไว  45,000.- บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ คียบอรด 

เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏใน

ดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
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5. หมวด คาสาธารณูปโภค (534000)     ต้ังไว  30,000.- บาท   
 

 5.1 ประเภทคาไปรษณีย (340400)     ต้ังไว  30,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตู

ไปรษณีย ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   

 

(ค) งบลงทุน (540000)     ตั้งไว  69,700.- บาท 
 

6. คาครุภัณฑ (541000)     ต้ังไวรวม  69,700.- บาท  
 

 6.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)     ต้ังไว  26,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร และเกาอี้สํานักงาน รายละเอียดดังน้ี 

 
 

  6.1.1 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด     ต้ังไว  16,000.- บาท 

   เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด  จํานวน 4 ตู   ตูละ 4,000 บาท 

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

  6.1.2 เกาอ้ีแบบมีพนักพิงและพักแขน     ต้ังไว  10,000.- บาท  

   เพื่อจัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงและพักแขน  จํานวน 4 ตัว  ตัวละ 2,500 บาท 

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
 

 6.2 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)     ต้ังไว  33,700.- บาท 

  เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ 

วันที่  8  มีนาคม  2556) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังน้ี 
 

  6.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เคร่ือง     ต้ังไว  32,000.- บาท 

    มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 8 

MB  จํานวน 1 หนวย  

 -  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจํา

ไมนอยกวา 1 GB 
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 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา  4 

GB  

 -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 2 TB  จํานวน 1 หนวย   

 -  มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย   

 -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา  จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง  

 -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และ

มีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว จํานวน 1 หนวย  

 ต้ังจายจากเงินรายได  ประจําป 2557  ปรากฏใน ดานบริหารทั่วไป (00100)   

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

  
 

  6.2.3 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA  จํานวน 1 เคร่ือง     ต้ังไว  1,700.- 

บาท 

   - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 

   - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)   แผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

 6.3 ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)     ต้ังไว  10,000.- บาท    

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน เครื่องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ 

(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)  ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 

2557  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหาร งานคลัง  

(00113)   

 

(ง) งบเงินอุดหนุน (560000)     ตั้งไว   -   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

รายจายงบกลาง (510000) 

 

รายจายงบกลาง (510000)     รวมทั้งสิ้น   1,380,340.- บาท   แยกเปน :- 
 

1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)     ต้ังไว  320,000.- บาท   

  เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 

2557  ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) 
 

2. ประเภท เบ้ียยังชีพผูสูงอายุคนพิการและผูปวยโรคเอดส (110900)     ต้ังไว  50,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุคนพิการและผูปวยโรคเอดสตามหนังสือระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ .ศ. 

2553 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพ .ศ. 2548 จายจากเงินรายไดประจําป 2557  ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น (00400)  

แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) 

3. ประเภท สํารองจาย (111000)     ต้ังไว  391,340.- บาท    

  เพื่อจาย เปนคาใชจายในกรณีที่จําเปนเรงดวนหรือฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎร 

เชน นํ้าทวม อัคคีภัย วาตภัย เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายไดประจําป 2557  ปรากฏในดานการดําเนินงาน

อื่น (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)   
 

4. ประเภท รายจายตามขอผูกพัน (111100)     ต้ังไว  380,000.- บาท  
 

 4.1 เงินทุนการศึกษา      ต้ังไว  220,000.- บาท 

  เพื่อจายเปนคาเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ขององคการบริหาร

สวน-ตําบลคลองใหม ใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภา

ทองถ่ิน  ต้ังจายจากเงินรายไดประจําป 2557  ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น (00400 )  แผนงานงบ

กลาง (00410)  งานงบกลาง (00411)  
 

 4.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ      ต้ังไว  200,000.- บาท  
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 เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล คลองใหม สําหรับ

การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน  (ตามบันทึก

กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท 0891.3/ ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่องการดําเนินงานระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่) ต้ังจายจากเงินรายได ประจําป 2557  ปรากฏในดานการ

ดําเนินงานอื่น (00400) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
 

5. ประเภท เงินสมทบ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) (120100)     ต้ังไว  

271,000.- บาท   

 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน เปนอัตรารอยละ 1 ของ

งบประมาณรายไดประจําป 2557  ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)  

งานงบกลาง (00411)   
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