
รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วันท่ีพิมพ์ : 24/8/2561  14:06:43

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 532,100 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ให้กับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)      

งบบุคลากร 5,592,440 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,965,260 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 61,602,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยก

เป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 9,217,080 บาท

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)     

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน

ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก อบต. สมำชิกสภำ อบต.

เลขำนุกำรนำยกอบต. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111)     

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่
อ ำเภอ สำมพรำน   จังหวัดนครปฐม

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,251,240 บำท

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 90,720 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

(00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     
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เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,627,180 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,752,680 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ และ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111)     

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิให้กับ

-  เงินประจ ำต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ระดับกลำง 84,000 บำท

 - เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด  ระดับต้น  42,000  บำท

 - เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ระดับต้น 18,000 บำท

 -เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ระดับต้น 18,000 บำท

 ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นเร่ืองก ำหนด

มำตรฐำนกลำงบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่10) ลว. 22 ธค. 2558  ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)      

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 436,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ค่ำครองชีพ  เงินเพิม่ตำมคุณวุฒิ  เงินค่ำตอบแทน  เงินเพิม่

ต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีเบิกได้ตำมสิทธ ิ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.

0809.3/ว1372 ลว. 1 ก.ค. 2558 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำร

ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)      

เงินประจ ำต ำแหน่ง 162,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของ

ส ำนักงำนปลัด  ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำ

เงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559 

ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)                         

  - ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมหนังสือ ที ่มท.

0809.3/ว1372 ลว. 1 ก.ค. 2558 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำร

ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)      

เงินอื่นๆ 84,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของส ำนัก

ปลัด ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)      

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 6,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ให้กับลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักงำนปลัด ประกำศ

คณระกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เร่ืองมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำง

และกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่4) ลว. 22 

พ.ย. 2558 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 162,000 บำท

ค่าตอบแทน 290,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 240,000 บำท

เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน     ต้ังไว ้ 84,000.- บำท 

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้กับต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ระดับกลำง  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)

    
งบด าเนินงาน 2,480,000 บาท
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       1.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ต้ังไว ้ 10,000.- บำท

 เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิยั ค่ำตอบแทนในกำรยืมตัวข้ำรำชกำร

พนกังำนส่วนต ำบลท่ีมำปฏบิติัรำชกำร ค่ำเงินรำงวลัเจ้ำหนำ้ท่ีต ำรวจในคดีจับกุมผู้กระท ำผิด

ตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)       

        1.2 เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ (เงินรำงวลัประจ ำป)ี ต้ังไว ้210,000.-บำท   

 เพื่อจ่ำยเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ (เงินรำงวลัประจ ำป)ี ใหแ้ก่พนกังำนส่วน

ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนกังำนจ้ำง โดยถือปฏบิติัตำมกฎหมำยและระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะเปน็

เงินรำงวลัประจ ำปแีก่พนกังำนส่วนท้องถิ่นใหเ้ปน็รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  

        1.3 เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ท่ีในกำรเลือกต้ัง ต้ังไว ้ 20,000.- บำท

 เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ท่ีในกำรเลือกต้ังฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  

     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

 เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 

และผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตรของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536  ตำม

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0803/ว 1318 ลว. 4 ก.ค. 

2559 ต้ังจ่ำย ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     

ค่าใชส้อย 1,195,000 บาท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบลและพนักงำนจ้ำง  ตำมค ำส่ังท่ีได้รับมอบหมำย ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏ

ในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111)     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท
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ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 140,000 บำท

1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล   ต้ังไว ้  30,000.-บำท

 เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวญัท่ีระลึก ค่ำพมิพเ์อกสำร ค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวเนื่องในกำรเล้ียงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆซ่ึงจ ำเปน็ต้องจ่ำย ท่ีเกี่ยวกับกำรรับรองต้อนรับ

บคุคลหรือคณะบคุคล ท่ีมำนเิทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชมทัศนศึกษำดูงำนขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลคลองใหม่ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100) 

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  

2 ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนกุรรมกำร   ต้ังไว ้  

10,000.- บำท

 เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ คณะกรรมกำร หรือ

คณะอนกุรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบยีบ หรือหนงัสือส่ังกำรของ

กระทรวงมหำดไทย ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  

     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

          เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเช่ำเคร่ืองถำ่ยเอกสำร  ของอบต. คลองใหม่ รำคำ

รวมวัสดุส้ินเปล้ือง ค่ำอะไหล่ ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำ และค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ แต่ไม่รวมค่ำ

กระดำษเอกสำร   ต้ังจำ่ยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)

    
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 40,000 บำท

         เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนกังำน  เข้ำปกหนงัสือ หรือค่ำเย็บเล่ม

หนงัสือ ค่ำตอบรับหนงัสือพมิพร์ำยวนั วำรสำร คู่มือปฏบิติัรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำปฏทิิน/

วำรสำร อบต./เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนนิงำนของ อบต. ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและ

เผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิคดีตำมค ำพพิำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำ

ส ำรวจแนวเขตท่ีดินสำธำรณะ และ แนวเขตกำรปกครองต ำบล ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  

ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป 

(00111)
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 60,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 5 ส. ส ำนักปลัด อบต.คลองใหม่ 5,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร 5 ส. ของส ำนักงำนปลัด อบต.คลอง

ใหม ่เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆเป็นต้น  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏใน

ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ80 ข้อ 7)     
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 200,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองใหม่ ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก ำหนด ฯลฯ (กรณีครบวำระ ยุบ

สภำ กรณีแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังส่ังให้มีกำรเลือกต้ัง

ใหม ่และกรณีอื่นๆ)อีกท้ังให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ ์กำรรณรงค์ หรือกำร

ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำทีแ่ละกำรมีส่วนร่วมทำงกำร

เมือง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  (อยู่ในแผน4 ป ี

2561-2564 หน้ำ80 ข้อ 11)     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงทีต้่องหำคดีอำญำ , ค่ำเบีย้

เล้ียงพยำนหรือผู้ต้องหำ ,ค่ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆที่

มีควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม , ค่ำท ำขวัญค่ำพวงมำลัยช่อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้

และพวงมำลัยส ำหรับวันส ำคัญต่ำงๆตำมวำระโอกำสทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม , ค่ำชดใช้

ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

20,000 บำท

        เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงทีต้่องหำคดีอำญำ , ค่ำ

เบีย้เล้ียงพยำนหรือผู้ต้องหำ,ค่ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรจัดกิจกรรม

ต่ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม , ค่ำท ำขวัญค่ำพวงมำลัยช่อดอกไม้กระเช้ำ

ดอกไม้และพวงมำลำส ำหรับวันส ำคัญต่ำงๆตำมวำระโอกำสทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม , 

ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ81 ข้อ 16)     

ค่ำปรับปรุง Website และค่ำเช่ำพืน้ท่ี Saver และ Domand Name (รำยป)ี ของ 

Website อบต. คลองใหม่

10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 160,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำร

เดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน

ต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)      
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ 25,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตของภำครัฐ  ให้กับคณะผู้บริหำรฯ พนักงำน  และผู้น ำชุมชน ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง  

ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 

หน้ำ81 ข้อ 14)     

        เพือ่จัดจ้ำงปรับปรุง Website และค่ำเช่ำพืน้ที ่Saver และ

 Domand Name (รำยป)ี ของ Website อบต. คลองใหม่ เพือ่เพิม่ช่องทำงในกำร

ติดต่อส่ือสำรกับหน่วยงำนต่ำง  ๆตลอดจนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร  ฯลฯ  ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ82 ข้อ 

18)     

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม กำรรักษำวินัยและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 25,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. เลขำนุกำรนำยก

 อบต. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

200,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ ดูงำน เพือ่เพิม่พูน

ควำมรู้และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้แก่ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน

จ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ80 ข้อ 9)     

โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภำพส ำหรับสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภำพส ำหรับสมำชิก ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร

ว่ำง  ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้ำ23 ข้อ 6)
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม กำรรักษำวินัย

และควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน ได้แก ่ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำง ฯลฯ 

ให้กับคณะผู้บริหำรฯ สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และ

พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  

ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำน

บริหำรท่ัวไป (00111) (อยู่ในแผน4 ป ีเพิม่เติมเปล่ียนแปลงฉบับที ่1 พ.ศ. 

2561-2564 หน้ำ22 ข้อ 2)     

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน วัสดุส้ินเปลือง  เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำย

เอกสำร สมุด ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ ์ฯลฯ วัสดุคงทน เช่น หนังสือ  

เคร่ืองตัดกระดำษ ฯลฯ  ค้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)   

     
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท

ค่าวัสดุ 560,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 200,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ทรัพย์สิน และค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก   ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่

ช ำรุดเสียหำย ฯลฯ   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)      

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนและขนส่ง ได้แก ่แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำง

ใน น้ ำมันเบรก ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่แปรง ไม้

กวำด น้ ำยำดับกล่ิน น้ ำยำปรับอำกำศ ผ้ำปูโต๊ะ ฯลฯ วัสดุคงทน  หม้อ กระทะ 

ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)      

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
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        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลืองได้แก ่น้ ำมัน

เช้ือเพลิง  แก๊สหุง่ต้ม น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111)     วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุพิวเตอร์  วัสดุส้ินเปลือง  เช่น ตลับผงหมึก อุปกรณ์

บันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ค้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  

งำนบริหำรท่ัวไป (00111)   

     วัสดุอื่น 20,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ วัสดุส้ินเปลืองได้แก ่กระดำษ

เขียนโปรสเตอร์ เมมโมรีกำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก ่ขำ

ต้ังกล้อง  เคร่ืองกรอเทป ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร วัสดุส้ินเปลือง  เช่น ปุย๋ อุปกรณ์ในกำร

ขยำยพันธ์พืช  วัสดุเพำะช ำ ฯลฯ วัสดุคงทน เช่น จอบหมุน จำนพรวน  ฯลฯ  ค้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)   

     วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 50,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำนักงำนและในทีส่ำธำรณะ  ฯลฯ ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

(00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)       

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอื่น  ๆ ท่ีไม่สำมำรถจัดเข้ำกลุ่มวัสดุอื่นได้ แต่

จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของส ำนักปลัด  ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  

ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำน

บริหำรท่ัวไป (00111) 

    
ค่าสาธารณูปโภค 435,000 บาท
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        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของส ำนักงำน รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำร

ดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำ

หมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ และเพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้

ระบบอินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่นๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร และ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและกำรพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตให้มี

ประสิทธิภำพ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)     

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เก้ำอี้บุนวม 38,400 บำท

งบลงทุน 1,122,640 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 762,640 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 35,000 บำท

      เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส ำหรับผู้บริหำร และส ำนักงำน รวมทัง้

ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร 

เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏใน

ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111)       

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้บุนวมประชุม จ ำนวน 18 ตัว ๆละ 3100 บำท (จัดซ้ือ

ตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี

ป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 2561หน้ำ 18 ข้อ 6)

โต๊ะเข้ำมุม 4,500 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้เหล็กส่ีขำบุนวม จ ำนวน 60 ตัว ๆละ 640 บำท 

(จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 2561หน้ำ 18 

ข้อ 5)

เก้ำอี้ส ำนักงำน 55,800 บำท
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    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะเข้ำมุมส ำหรับใช้ประชุม จ ำนวน 2 ตัว ๆละ 2,250 บำท 

(จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111) 

แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 2561

หน้ำ 17 ข้อ 4)

โต๊ะประชุม 59,040 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน 1 ชุด ๆละ 8,500 บำท (จัดซ้ือบัญชีรำคำ

มำตรำฐำนครุภัณฑ์) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป (00111)แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี

ป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 2561หน้ำ 18 ข้อ 8)

โต๊ะเหล็กท ำงำน 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโซฟำรับแขกพร้อมโต๊ะกระจก จ ำนวน 1 ชุด (จัดซ้ือตำมรำคำ

ท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 

2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หน้ำ 18 ข้อ 7)

โต๊ะหมู่บูชำ 8,500 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนำด 150 X 60 X 75 CM.จ ำนวน 16 ตัว 

ๆละ 3,690 บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111) แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 

พ.ศ. 2561หน้ำ 17 ข้อ 4)

โต๊ะรับแขก 25,100 บำท

เคร่ืองเสียงพร้อมล ำโพง 515,000 บำท

         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะเหล็กท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว (จัดซ้ือรำคำตำม

ท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110) งำนบริหำรท่ัวไป (00111) แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 

2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หน้ำ 18 ข้อ 9)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
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ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 30,300 บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเสียงส ำหรับห้องประชุมพร้อมติดต้ังล ำโพง ส ำหรับห้อง

ประชุมอำคำรศูนย์บริกำรผู้สุงอำยุต ำบลคลองใหม ่(จัดซ้ือรำคำตำมท้องตลำด) ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110) งำนบริหำรท่ัวไป (00111) แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 

เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หน้ำ 19 ข้อ 10)

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,900 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือจอรับภำพขนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 จอ โดยมี

ลักษณะ ขนำดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว  หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 

89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรทัว่ไป 

(00111) แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 

พ.ศ. 2561หน้ำ 20 ข้อ 18)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนำด 3500 ANSI Lumens 

พร้อมติดต้ัง โดยมีลักษณะ 

1. เป็นเคร่ืองฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพือ่ฉำยภำพจำก

คอมพิวเตอร์และวิดีโอ

2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3. ระดับ SVGA และ XGAเป็นระดับควำมละเอียดของภำพที ่True

4. ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขั้นต่ ำ

ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111) แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 

2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หน้ำ 19 ข้อ 11)

จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ 13,100 บำท



วันท่ีพิมพ์ : 24/8/2561  14:06:43

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือโต๊ะเหล็กท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว (จัดซ้ือรำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน

คอมพวิเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ. 2561) โดยมีลักษณะ

- เปน็อุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเปน็Printer ,Copier,Scanner และ FAX ภำยในเคร่ืองเด่ียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก(Inkjet)

- มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 4800x1200 dpi หรือ 1200x4800 dpi

- มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงขำวด ำไม่นอ้ยกวำ่ 34 หนำ้ต่อนำที (ppm)หรือ 15 ภำพต่อนำที 

(ipm)

-มีควำมเร็วในกำรพทิพร่์ำงสีไม่นอ้ยกวำ่ 27 หนำ้ ต่อนำที (ppm)หรือ 10 ภำพต่อนำที (ipm)

- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4(ขำวด ำ-สี) ได้

- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 1200x2400 dpi

- มีถำดปอ้นเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและขำวด ำ

- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 99 ส ำเนำ

-สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

(00110) งำนบริหำรท่ัวไป (00111) แผนพฒันำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลง

เพิ่มเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หนำ้ 17 ข้อ 1)

งบเงินอุดหนุน 22,000 บาท

เงินอุดหนุน 22,000 บาท

โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมอำคำรศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุต ำบลคลองใหม่ หมู่ที ่3 ต ำบล

คลองใหม่

360,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงห้องประชุมโดยกำรติดต้ังผนังวอลเปเปอร์ ผ้ำม่ำน

พร้อมอุปกรณ์  และ ฉำกกั้นห้อง  โดยมีรำยละเอียดตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองใหม่ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) งำนบริหำรทัว่ไป (00111) แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี

ป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 2561หน้ำ 7 ข้อ 1)

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 360,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับอ ำเภอ

22,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนโครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ

ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอสำมพรำน (สถำนทีก่ลำง) 

ตำมหนังสือศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ที ่นฐ 00234/ว3583 ลว. 4 กุมภำพันธ ์

2561 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  (อยู่ในแผน4 ปีเพิม่เติมคร้ัง

ท่ี 2 2561-2564 หน้ำ13 ข้อ 1)     

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 20,000 บาท

งบบุคลากร 2,945,960 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,945,960 บาท

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองใหม่ ให้กับองค์กรหรือสถำบันทีเ่ป็นกลำง เป็นผู้ส ำรวจวิจัยประเมินผล

หรือพัฒนำระบบต่ำง ๆ ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 

(00112) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่4 หน้ำ7 ข้อ 2) 

งานบริหารงานคลัง 3,718,460 บาท

รำยจ่ำยอื่น

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองใหม่

20,000 บำท

เงินเดือนพนักงำน 2,083,260 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของ

กองคลัง ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำเงินเดือน

และวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559 ต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง /หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน/เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน/หัวหน้ำฝ่ำย

บัญชี/นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร/หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้/

นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติกำร/เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

(00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  
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รวม

จ ำนวน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 96,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธิให้กับต ำแหน่ง ผู้

อ ำนวยกองกำรคลัง  , หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้,หัวหน้ำฝ่ำยบัญช ี ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)     

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 48,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ค่ำครองชีพ เงินเพิม่ตำมคุณวุฒิ เงินค่ำตอบแทน เงินเพิม่ต่ำง 

ๆ ของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีเบิกได้ตำมสิทธ ิหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  

งำนบริหำรงำนคลัง (00113)       

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 49,320 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ต่ำงๆ เช่น เงินเพิม่ค่ำครองชีพให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

และพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.

อบต.) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0809.2/ว138 ลว. 

30 ธันวำคม 2558  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)       

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 421,160 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ไปและพนักงำนจ้ำงตำม

ภำรกิจของกองคลัง  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)      

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 248,220 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ให้กับลูกจ้ำงประจ ำของกองคลัง  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  

งำนบริหำรงำนคลัง (00113)     

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 300,000 บำท

งบด าเนินงาน 725,500 บาท

ค่าตอบแทน 315,000 บาท
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 

และผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

สวัสดิกำรเกี่ยวกับ กำรช่วยเหลือบุตรของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

(00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)       

1.1 ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร ต้ังไว ้ 100,000.- บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ

กำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ ตำมหนังสือ กค 0402.5/ว156 ลว.19 กย. 60  

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค่ำตอบแทนในกำรยืมตัวข้ำรำชกำร

พนักงำนส่วนต ำบลท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีใ่นกำรเลือกต้ัง ค่ำเงิน

รำงวัลเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในคดีจับกุมผู้กระท ำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

(00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)    

1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี)  ต้ังไว ้ 

200,000.- บำท   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 15,000 บำท

         1. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร     ต้ังไว ้ 15,000.- บำท 

 เพือ่จ่ำยเป็นจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเข้ำปกหนังสือ หรือค่ำเย็บเล่มหนังสือ  ค่ำตอบรับ

หนังสือพิมพ์รำยวัน วำรสำร คู่มือปฏิบัติรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำปฏิทิน/วำรสำร 

อบต./เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของ อบต. ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและ

เผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำเบีย้ประกันภัยรถรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม

ค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำร

ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  

    

ค่าใชส้อย 170,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ เช่น 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ กำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนที ่กำรประชำสัมพันธ์กำรเสียภำษีแก่

ประชำชน เป็นต้น  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113) (อยู่ในแผน4 ป ี

2561-2564เปลียนแปลงเพิม่เติมคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561 หน้ำ12 ข้อ 1)     

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เป็นต้น  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113) (อยู่ในแผน4 ป ี

2561-2564เปลียนแปลงเพิม่เติมคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561 หน้ำ15 ข้อ 1)

โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำรเดินทำงไป

รำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน

จ้ำง ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)      

โครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 30,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด ปำกกำ 

ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ ์ฯลฯ และวัสดุส ำนักงำนทีม่ีลักษณะคงทนถำวร และมี

อำยุกำรใช้งำนในระยะเวลำประมำณ 1 ปีขึ้นไป ได้แก ่เคร่ืองตัดกระดำษ พระบรม

ฉำยำลักษณ์ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)      

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ทีช่ ำรุดเสียหำย

ฯลฯ   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)     

ค่าวัสดุ 205,000 บาท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ไม้กวำด สบู่ 

ผงซักฟอก ไม้ถูพืน้ กำแฟ น้ ำตำล น้ ำด่ืม ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏใน

ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง 

(00113)       

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณีย์ยำกร ค่ำเช่ำตู้

ไปรษณีย ์ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)       

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 5,500 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 35,500 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 30,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก ่แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์

คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป เมำส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  

งำนบริหำรงำนคลัง (00113)      

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 20,000 บำท

        เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำน เปิด จ ำนวน 4 ตู้ ๆละ 5,000 บำท 

(จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113) 

แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 2561

หน้ำ 19 ข้อ 12)     

ค่าครุภัณฑ์ 47,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภำยในส ำนักงำน รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับ

กำรใช้บริกำรโทรศัพท์ ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป 

(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)       

งบลงทุน 47,000 บาท

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 2,500 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (จดัซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ประกำศ ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561)  โดยมีรำยละเอียด

คุณลักษณะ ดังนี้

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 จ ำนวน  1 เคร่ือง ต้ังไว้ 22,000 บำท มีคุณลักษณะดังนี ้

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย มี

หน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกวำ่ 6 MB มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.0 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดีกวำ่ ดังนี้

     1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 2 GB หรือ

   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยูภ่ำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 2 GB หรือ

   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดง

ภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 2 GB

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อยกวำ่ 4 GB 

- มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจไุม่น้อยกวำ่ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่น้อยกวำ่ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวำ่ 

จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมำส์

- มีจอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวำ่ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกวำ่ 

19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  ต้ังจำ่ยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

(00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที่ 4 พ.ศ. 

2561หน้ำ 17 ข้อ 14)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผลแบบที ่1 22,000 บำท

        เพือ่จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ ำนวน 1 ตัว ๆละ 2,500บำท (จัดซ้ือตำม

รำคำท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 2561หน้ำ 19 

ข้อ 13)

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,500 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

1.1 ค่ำป่วยกำร อปพร. ต้ังไว ้ 30,000.- บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครเพือ่เป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่

เสียไป เพือ่สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล

เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏใน

ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00110)  งำนบริหำร

ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111)  

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 185,000 บาท

งบด าเนินงาน 185,000 บาท

      เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง

- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 

- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที

ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำน

ท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 

2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หน้ำ 20 ข้อ 15)

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชนทีไ่ด้รับควำมเดือดร้อนจำกสำ

ธำรณภัย เช่น กระเบือ้ง ไม ้ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรอง

รำชกำรเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  

(00110)  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111)(อยู่ในแผน4 

ป ี2561-2564 หน้ำ70 ข้อ 3)     

ค่าวัสดุ 135,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยในพืน้ที่ 20,000 บำท

ค่าใชส้อย 20,000 บาท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 2,605,600 บาท

งบบุคลากร 1,868,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 105,000 บำท

    เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเคร่ืองแต่งกำยทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้

เจ้ำหน้ำท่ีเพือ่สวมใส่ในขณะปฏิบัติงำนตำมหน้ำที ่ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำยของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2560  ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนกำรรักษำควำมสงบ

ภำยใน  (00110)  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111) 

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น กรวยจรำจร สัญญำณไฟ

ฉุกเฉิน ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ไป (00100)  แผนกำร

รักษำควำมสงบภำยใน  (00110)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบ

ภำยใน(00111) 

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนส่วน

ต ำบลท่ีควรได้รับตำมระเบียบท่ีก ำหนดและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องของกองกำรศึกษำ  ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน

กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)      

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ตำมแผนอัตรำก ำลังขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลของกองกำรศึกษำ ประกำศ ก.

อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำย

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี 2562 

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน

บริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ/หัวหน้ำฝ่ำยส่ง

เสิรมกำรศึกษำฯ     

เงินประจ ำต ำแหน่ง 78,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,868,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,268,000 บำท
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        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมระเบียบ

และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องของกองกำรศึกษำ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี 2562 ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไป

เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)      

งบด าเนินงาน 413,600 บาท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ไปและพนักงำน

จ้ำงตำมภำรกิจของกองกำรศึกษำ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำร

ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับ

กำรศึกษำ (00211)      

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท

      เพือ่จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร ต้ังไว้รวม 12 เดือน เดือนละ 3,000 

บำท  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)      

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 432,000 บำท

ค่าตอบแทน 160,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 160,000 บำท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 5,000 บำท

1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ต้ังไว ้  

140,000.- บำท   

          เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) 

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไป

เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)

1.2 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตำมท่ีได้รับมอบหมำย     ต้ังไว ้ 20,000.- บำท

         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ผู้ควบคุมงำน

โครงกำรก่อสร้ำงของ อบต.  ค่ำตอบแทนในกำรยืมตัวข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนต ำบล

ท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง ค่ำเงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่

ต ำรวจในคดีจับกุมผู้กระท ำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน

กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)

ค่าใชส้อย 105,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

             เพือ่จ่ำยเป็นค่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  ของศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กต ำบลคลองใหม่ รำคำรวมวัสดุส้ินเปล้ือง ค่ำอะไหล่ ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำ และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ แต่ไม่รวมค่ำกระดำษเอกสำร   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏใน

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไป

เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

         เพือ่จ่ำยเป็นจ้ำงเหมำค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำปกหนังสือ หรือค่ำเย็บเล่มหนังสือ 

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ  ประจ ำป ี2562  

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน

บริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 

    
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 50,000 บำท
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        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำร

เดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน

ต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี  2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ

สังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

(00211)      

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่

น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไป

เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ไว้กวำด 

สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพืน้ น้ ำด่ืม ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำร

ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับ

กำรศึกษำ (00211)      

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,600 บำท

ค่าวัสดุ 38,600 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 95,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก ่แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์

คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป เมำส์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)      

ค่าสาธารณูปโภค 110,000 บาท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับท ำป้ำย ค่ำจัดท ำป้ำยโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562ปรำกฏ

ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำร

ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
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        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม ่ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ 

(00210) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)     

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรอุดหนุนสถำนศึกษำต ำบลคลองใหม่ด้ำนกำรศึกษำ 324,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 324,000 บาท

เงินอุดหนุน 324,000 บาท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 15,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลคลองใหม ่ รวมทัง้

ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร 

เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ และเพือ่จ่ำย

เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่ำส่ือสำรอื่นๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย

เพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและกำรพัฒนำ

ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภำพ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ไป

เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน 1,735,623 บาท

ค่าใชส้อย 789,020 บาท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เงินอุดหนุน

ให้กับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (สพฐ.) เพือ่เป็น

ค่ำกำรจ้ำงครู กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และกำรเรียนกำรสอนทีจ่ ำเป็นให้แก่

สถำนศึกษำในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ 3 แห่ง ๆ ละ 108,000 บำท (ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2547  ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน

กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) (อยู่ในแผน 4 ป ี

2561-2564 หน้ำ 85 ข้อ 1)     

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,401,823 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนภำยในโรงเรียนต ำบลคลองใหม่ 30,000 บำท

       เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำครู/ผู้ช่วยครู

ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลคลองใหม ่จ ำนวน 8 คน   ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน

กำรศึกษำ (00251) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 

4 ป ีเพิม่เติมเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1  2561-2564 หน้ำ 19 ข้อ 2)

     โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 688,020 บำท

         เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กและเยำวชนได้

ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภำคเรียน พัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน

ได้รับควำมรู้ในกำรร่วมกิจกรรม   มีคุณภำพชีวิตทีดี่ ห่ำงไกลจำกส่ิงอบำยมุขและส่ิง

เสพติด ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00251) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

(00212) (อยู่ในแผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 64 ข้อ 4)

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 16,000 บำท
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จ ำนวน

1.  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน)ต้ังไว้ 465,500 บำท

       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

(ค่ำอำหำรกลำงวัน) จัดซ้ือจัดจ้ำงอำหำรกลำงวัน อำหำรส ำเร็จ อำหำรว่ำงแก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ต ำบลคลองใหม ่เป็นเวลำ 2 ภำคเรียน จ ำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 (ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด 

ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561) ต้ังจ่ำยประจ ำปี  2562   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ

สังคม (00200) แผนงำนศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 4 ปี 

2561-2564 หน้ำ 73 ข้อ 7)

2. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (รำยหัว) ต้ังไว้ 161,500.- บำท

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบรหำรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ค่ำจัดกำร

เรียนกำรสอน (รำยหัว ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน อัตรำคนละ 1700บำท/ปี ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 

(ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด   ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนำยน 2561) ต้ังจ่ำยประจ ำปี  2562    ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศึกษำ 

(00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)

3. ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ต้ังไว้ 61,020.-บำท

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำ  เด็กเล็ก ค่ำใช้จ่ำยในกำร

จัดกำรศึกษำ ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี ค่ำ

เคร่ืองแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี ข้อมูลเด็ก ณ 

วันที ่10 มิถุนำยน 2561 (ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561)  ต้ังจ่ำยประจ ำปี 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงำนศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)

     

โครงกำรสำนสัมพันธ์ครอบครัวในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

เช่น เคร่ืองดนตรี เคร่ืองกรองน้ ำ ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำร

ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00251) งำนระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษำ (00212)     

        เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ควำมอบอุ่นให้กับเด็กก่อนวัย

เรียน ผู้ปกครองชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน สร้ำงควำมรัก 

ควำมสำมัคคี ควำมเข้มแข็งของครอบครัวภำยในชุมชน ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00251) งำน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 

64 ข้อ 1)     

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
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ค่ำอำหำรเสริม (นม) 946,603 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน(สพฐ.) ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ 3 แห่ง และศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่จ ำนวนนักเรียน ณ วันที ่

10 มิถุนำยน 2561 (ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เร่ือง ซักซ้อม

แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ด่วนทีสุ่ด 

ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนำยน 2561) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏ

ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210)  งำนระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) (อยู่ในแผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 72 ข้อ 

3)     

ค่าวัสดุ 946,603 บาท

        เพือ่จัดซ้ือเก้ำอี้นักเรียนพลำสติก ขนำด 52 x 27 x 34 เซนติเมตร จ ำนวน 

108 ตัว ตัวละ 300 บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏ

ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษำ (00212) แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 

เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หน้ำ 21 ข้อ 20)

จัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพลำสติก 37,800 บำท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเก้ำอี้นักเรียนพลำสติก 32,400 บำท

งบลงทุน 70,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 70,200 บาท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) 1,596,000 บำท

เงินอุดหนุน 1,596,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

        เพือ่จัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพลำสติก ขนำด 58 x 115 x 48 เซนติเมตร จ ำนวน 

18 ตัว ตัวละ 2,100 บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏ

ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษำ (00212)แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 

เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หน้ำ 21 ข้อ 21)

งบเงินอุดหนุน 1,596,000 บาท
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         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร

บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) เด็กเล็ก เด็กอนุบำลและเด็ก ป.1 - ป.6 

โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (สพฐ.) อัตรำคนละ 20 

บำท จ ำนวน 200 วัน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนำยน 2561) ตำมหนังสือกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนำยน 2561 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษำ 

(00212) (อยู่ในแผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 72 ข้อ 1)

ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 12,300 บำท

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำบริกำรส ำหรับสรวจข้อมูลจ ำนวนวสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมจ ำนวน

สุนัข/แมวท่ีมีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ ตัวละ 6 บำท ปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกภำยใน

เดือนธันวำคมและคร้ังท่ี 2 ภำยในเดือนมิถุนำยน ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏใน

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริหำร

ท่ัวไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221)

ค่าใชส้อย 12,300 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 12,300 บาท

งบด าเนินงาน 12,300 บาท

โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กนักเรียนต ำบลคลองใหม่ 40,000 บำท

ค่าใชส้อย 310,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 310,000 บาท

งบด าเนินงาน 310,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กนักเรียน

ต ำบลคลองใหม่ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน  ฯลฯ   ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข 

(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)(อยู่ในแผน4 ป ี

2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 หน้ำ 5 ข้อ 2)

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ/แมว 90,000 บำท

               เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม

จ ำนวนทุเบียนคุม สุนัขและแมว ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.5/ว 0994 ลว. 24 กุมภำพันธ ์2560 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/729 ลว. 31 มีนำคม  2560  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข 

(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223) อยู่ในแผน4 ป ี

2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับท่ี 1พ.ศ. 2560 หน้ำ 13 ข้อ 2)

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต ำบลคลองใหม่ 100,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก เช่น ค่ำน้ ำยำพ่นยุง   ค่ำทรำยอะเบท ค่ำอำหำรกลำงวัน  ฯลฯ   ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน

สำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)(อยู่ใน

แผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ 65 ข้อ 1)     

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมประชำชนต ำบลคลองใหม่ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมประชำชน

ต ำบลคลองใหม่ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน  ฯลฯ   ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข 

(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)(อยู่ในแผน4 ป ี

2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร่ังท่ี 4 หน้ำ 4 ข้อ 1)

โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กของประชำชนต ำบลคลองใหม่ 40,000 บำท
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เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,647,760 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,439,760 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,879,760 บาท

งบบุคลากร 1,647,760 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก

ของประชำชนต ำบลคลองใหม่ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน  

ฯลฯ   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 

(00223)(อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 หน้ำ 6ข้อ 3)

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลทีม่ีสิทธ ิ ได้แก ่ ต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ,หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและพนัฒนำชุมชน ,หัวหน้ำ

ฝ่ำยสังคมสงเครำะห ์ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห ์(00230) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเครำะห์ (00231)      

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพ เงินเพิม่ตำมคุณวุฒิ เงินค่ำตอบแทน เงินเพิม่ต่ำง ๆ 

ของพนักงำนส่วนต ำบลท่ีเบิกได้ตำมสิทธ ิ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห ์(00230) งำน

บริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231)      

เงินประจ ำต ำแหน่ง 78,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลกองสวัสดิกำรสังคม ประกำศ ก.

อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำย

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559ได้แก่ผู้อ ำนวยกำรกอง

สวัสดิกำรสังคม ,หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน , หัวหน้ำฝ่ำยสังคม

สงเครำะห์. นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร. นักสังคมสงเครำะห์  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคม

สงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231)      

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 10,000 บำท
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ค่าตอบแทน 135,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพช่ัวครำว และเงินชั่วครำว และเงินเพิม่ต่ำงๆ ของ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห ์(00230) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเครำะห์ (00231)      

งบด าเนินงาน 232,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมต ำแหน่งและอัตรำทีก่รอบอัตร

ก ำลัง 3 ป ีพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคม

สงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231)      

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 

และผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตรของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน

สังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231)     

ค่าใชส้อย 65,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล

และพนักงำนจ้ำง ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห ์(00230) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเครำะห์ (00231)      

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 13,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห ์

(00230) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231)      

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก

รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำร

เดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน

ต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ

สังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห ์(00230) งำนบริหำรทัว่ไป

เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231)     

ค่าวัสดุ 32,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท

1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ต้ังไว ้ 5,000.-บำท

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญทีร่ะลึก ค่ำพิมพ์เอกสำร 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำรเล้ียงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำย ที่

เกี่ยวกับกำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน  ฯลฯ ต้ัง

จ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏใน

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์

(00231)    

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ หนังสือ วำรสำร แผ่นพับ สต๊ิกเกอร์ 

ป้ำยประชำสัมพันธ ์ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ

สังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห ์(00230) งำนบริหำรทัว่ไป

เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231)     

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด ปำกกำ 

ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ ์ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ ์ฯลฯ ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน

สังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์(00231)     

ค่าใชส้อย 20,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 11,222,060 บาท

งบบุคลากร 3,540,160 บาท

โครงกำรพัฒนำกำรจัดสุขภำวะผู้สูงอำยุและคนพิกำรต ำบลคลองใหม่ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดสุขภำวะผู้สูงอำยุต ำบล

คลองใหม่โดยกำรออกเยี่ยมบ้ำน อบรม ให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุและคนพิกำรทีอ่ยู่ใน

ภำวะพึง่พิงไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห ์(00230) งำน

สวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห ์(00232) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ี(พ.ศ. 

2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับท่ี 1หน้ำ 17 ข้อ 6)     

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ระดับต้น ของกองช่ำง  

ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน

เคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)      

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,154,840 บำท

           เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบลของกองช่ำง ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำ

เงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559 

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   /นำยช่ำงโยธำ   /หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณูปโภค / 

หัวหน้ำฝ่ำยก่อสร้ำง   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) 

             

เงินประจ ำต ำแหน่ง 78,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,540,160 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,118,760 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ไปและพนักงำน

จ้ำงตำมภำรกิจของกองช่ำง  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน

และสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241)      
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ค่าตอบแทน 309,900 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 284,900 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ค่ำครองชีพช่ัวครำวและเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน

จ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองช่ำง   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏ

ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำน

บริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)      

งบด าเนินงาน 7,671,900 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 188,560 บำท

           1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี)     ต้ังไว ้ 

272,900.- บำท 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัลประจ ำป ี(ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำยและ

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 2. ค่ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร  ต้ังไว ้ 12,000.- 

บำท  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงหรือร้ือถอน

อำคำร ให้แก่นำยช่ำงโยธำ นำยตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  

งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 25,000 บำท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 300,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล 

ลูกจ้ำงประจ ำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2541 เพิม่เติม(ฉบับ 2)และ (ฉบับ3) พระรำชกฤษฏีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรศึกษำของบุตร (ฉบับท่ี 5)พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตรเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำ

เล่ำเรียน ท่ี มท.0809.3/ว4522 ลว.9 สิงหำคม 2559 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏ

ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน

บริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)      

ค่าใชส้อย 2,872,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 70,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆในกำร

เดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วน

ต ำบล พนักงำนจ้ำง ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)       

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่เช่น ค่ำเช่ำหอ

ถังท่ีรำชพัสดุ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆท่ีด ำเนินกำรในแผนงำนกิจกรรมของ อบต.

เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม ถ่ำยพิมพ์เขียว ค่ำติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำ ฯลฯ ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและ

ชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 2,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,500,000 บำท
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        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด 

ปำกกำ ตรำยำง แบบพิมพ ์ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน

และสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241)       

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 350,000 บำท

ค่าวัสดุ 1,490,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณี

เป็นกำรจ้ำงเหมำหท้ังค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำนได้ตำมปกติ เช่น ซัมเมอร์ส ท่อ

ประปำ รถยนต์ ถนน สะพำน เคร่ืองปรับอำกำศ หอกระจำยข่ำว ฯลฯต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและ

ชุมชน (00240) งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)       

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม ้ เล่ือย  ท่อต่ำง ๆ กลอนประตู 

หน้ำต่ำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)       

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 80,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ม ีไมโครเวฟ 

ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)       

วัสดุก่อสร้ำง 300,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุอุปกรณ์ส ำหรับเสียงตำมสำย หอ

กระจำยข่ำว และไฟฟ้ำสำธำรณะ เช่น สำยไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟิวส์ ฯลฯ  ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและ

ชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)       

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท
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        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแต่งกำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนเช่น เส้ือสะท้อนแสง ถุงมือ 

รองเท้ำยำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)       

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ

สังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241)       

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 20,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอร่ี  ยำงนอก ยำงใน 

สำยไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ

สังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241)       

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600,000 บำท

งบลงทุน 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 10,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 3,000,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของหอถังน้ ำประปำทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของ 

อบต.  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)         

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์

คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป เมำส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน 

(00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)       

ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 10,000 บำท
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งบลงทุน 950,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 500,000 บาท

         เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำนเปิด จ ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บำท 

(จัดซ้ือตำมท้องตลำด) ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)    แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม 

คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561หน้ำ 20 ข้อ 16)

งานไฟฟ้าถนน 950,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรจ้ำงเหมำติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED บริเวณถนนเข้ำ

โรงเรียนบ้ำนดอนทอง หมู่ท่ี 4 ต. คลองใหม่

450,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ  100  วัตต์  

พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 37 ชุด    ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำร

ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำนไฟฟ้ำถนน 

(00242)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)  เปล่ียนแปลง

เพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561  หน้ำท่ี 11 ข้อ 1 เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับ

ประชำชน

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 450,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ แบบ LED บริเวณถนนสำยวัด

วังน้ ำขำว-คลองทำงหวง หมู่ท่ี 4-5 ต ำบลคลองใหม่

500,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำติดต้ังโคมไฟฟ้ำ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ  100  วัตต์  พร้อม

เสำคอนกรีตอัดแรงขนำด 9 เมตร  จ ำนวน 20 ชุด  ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองใหม่  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏ

ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  งำน

ไฟฟ้ำถนน (00242)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)  

เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561  หน้ำที ่11 ข้อ 2 เพือ่อ ำนวยควำมสะดวก

ให้กับประชำชน
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำท้ิงขยะมูลฝอย 2,400,000 บำท

งบด าเนินงาน 2,560,000 บาท

ค่าใชส้อย 2,400,000 บาท

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,560,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 890,000 บาท

งบด าเนินงาน 890,000 บาท

วัสดุอื่น 160,000 บำท

         1. ถังขยะพลำสติก     ต้ังไว ้ 160,000.- บำท      

 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังขยะพลำสติก ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 200 ลิตร เพือ่ใช้

รองรับขยะมูลฝอยตำมบ้ำนเรือนประชำชนในเขต อบต.  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (00244) 

     

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำท้ิงขยะมูลฝอย  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำร

ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล (00244)       

ค่าวัสดุ 160,000 บาท

โครงกำรจัดต้ังอำสำสมัครป้องกันกัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลคลองใหม่ 150,000 บำท

โครงกำร BIG cleaning day 20,000 บำท

     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร Big cleaning day ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร

รักษำควำมสะอำดเรียบร้อยในชุมชน ท ำควำมสะอำดแม่น้ ำ ล ำคลอง ถนน

สำธำรณะ บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เช่น กำรจัดท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ ์ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ฯลฯ ในต ำบลคลองใหม่ หมู่ที ่1 -หมู่ที ่

6  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน

สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน (00252)  (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ76 ข้อ 4)      

ค่าใชส้อย 890,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดต้ังอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบล

คลองใหม่ เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ 

ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน

สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน (00252)  (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 

2561 หน้ำ12 ข้อ 1)

โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจ ำปี 20,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัย  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ 67 ข้อ 6)      

โครงกำรประชำคมและทบทวนแผนชุมชนเพือ่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 10,000 บำท

            เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นเพือ่กำรจัด

ทบทวนแผนชุมชน เพือ่ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น  จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน  หนังสือ

กระทรวงมหำดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.2/ว600 ลว. 29 มกรำคม 2559 และ

หนังสือกระทรวงหมำดไทย มท 0810.3/ว5797 ลว. 10ตุลำคม 2559  และ หนังสือ

กระทรวงมหำดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.3/ว0357 ลว. 19 มค. 2561 ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำม

เข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 

(00252)  (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ83 ข้อ 1)      

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยผู้สูงอำยุ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยผู้สูงอำยุโดยกำรให้

ควำมรู้แก่ผู้ท่ีจะเข้ำสู่วัยสูงอำยุท่ีมีอำย ุ60 ป ีได้รับรู้ควำมเข้ำใจและก้ำวเข้ำสู่วัย

สูงอำยุได้อย่ำงมีศักยภำพสมวัย ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน

และสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริม

สนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ีพ.ศ. 

2561-2564เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 15 ข้อ 6)

โครงกำรฝึกอบรมเพือ่เพิม่พูนประสิทธิภำพผู้สูงอำยุและศึกษำดูงำน 100,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพส ำหรับ

ชุมชน

200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพส ำหรับชุมชน เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำม

เข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) 

(อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564เพิม่เติมคร้ังท่ี 4พ.ศ. 2561  หน้ำ 16 ข้อ 1) 

โครงกำรฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 15,000 บำท

          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดใน

สถำนศึกษำ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุน

ควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ 66 ข้อ 3)      

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฯ เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำรถโดยสำรปรับอำกำศไม่ประจ ำทำง ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำจัดท ำรูปเล่มเอกสำร 

ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนท่ีต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2549 เพือ่ให้ผู้สุงอำยุได้พบปะและท ำกิจกรรมทีเ่ป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

และจิตใจ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ีพ.ศ. 2561-2564เปล่ียนแปลง

เพิม่เติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 16 ข้อ 2)

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสิรมอำชีพให้แก่ประชำชนต ำบลคลองใหม่ 20,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนเพิม่ทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัย

ส ำหรับท้องถิ่น

100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนเพิม่ทักษะกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัยส ำหรับท้องถิ่น เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน 

ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564เพิม่เติมคร้ังที ่4พ.ศ. 2561  หน้ำ 

16 ข้อ 2) 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุบัติภัย/หรือภัยธรรมชำติ 25,000 บำท

          เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุทกภัยหรือภัย

ธรรมชำติ แก่ประชำชน   เยำวชน  เช่น ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเอกสำร 

ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน (00252) (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564   หน้ำ 67 ข้อ 5)     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน

ต ำบลคลองใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนทีว่่ำงงำน 

รำยได้น้อย ให้มีอำชีพและมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตและสำมำรถเล้ียงตนเอง

และครอบครัวได้  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุน

ควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ีพ.ศ. 2561-2564

เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 11 ข้อ 1)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครในชุมชนและผู้น ำชุมชน 40,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้สมำชิกชมรมผู้สูงอำยุ อบต.คลองใหม่ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้กำรดูแลสุขภำพ 

กิจกรรมนันทนำกำรและกิจกรรมส่งเสริมกำรมีอำชีพส ำหรับผู้สูงอำย ุเพือ่ให้ผู้สูงอำยุ

ได้พบปะและท ำกิจกรรมท่ีเป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและจิตใจ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)   (อยู่

ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ีพ.ศ. 2561-2564เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับที ่1  หน้ำ 

15 ข้อ 4)
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรพัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ครอบครัว ให้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิม์ีควำมเสมอภำคและ

ควำมเป็นธรรมทำงสังคม และเสริมสร้ำงเข้มแข้งของสถำบันครอบครัว ให้มีควำม

มั่นคงเป็นปึกแผ่น เพือ่เป็นกลไกกำรพัฒนำสังคมและชุมชน ตำมกรอบกิจกรรมที่

ก ำหนด   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน (00252)   (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ีพ.ศ. 2561-2564เปล่ียนแปลง

เพิม่เติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 12 ข้อ 6 )

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเพือ่กำรพัฒนำศักยภำพให้แก่อำสำสมัคร

ในชุมชน เช่น อสม. ,ผู้ดูแลผู้สุงอำย/ุคนพิกำร,จิตอำสำ, ผู้น ำชุมชน ฯลฯ โดยจ่ำย

เป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำจัดท ำรูปเล่มเอกสำร 

และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562   

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)   (อยู่ใน

แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ีพ.ศ. 2561-2564เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับที ่1  หน้ำ 16 

ข้อ 4)

โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกร่วมต้ำนภัยเอดส์ 20,000 บำท

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพือ่ลดปริมำณขยะปัญหำส่ิงแวดล้อม(ต่อยอด) 25,000 บำท

      เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) เพือ่ลด

ปริมำณขยะปัญหำส่ิงแวดล้อม  ให้ควำมรู้กับผู้บริหำร พนักงำน และผู้น ำชุมชน 

ประชำชน ของต ำบลคลองใหม่  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำหำรว่ำง 

ฯลฯ    ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผน4 ป ี2561-2564 หน้ำ76 ข้อ 2)      
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่ม/เครือข่ำยต ำบลคลองใหม่ 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่ม/เครือข่ำยต ำบลคลองใหม่

กลุ่มวิสหกิจชุมชน กลุ่มสัมมำชีพ (ตำหนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0891.4/ว 

287 ลว. 1 กุมภำพันธ ์2555 เร่ืองแจ้งแนวทำงกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน และ

พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน) โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำรถโดยสำรปรับอำกำศไม่ประจ ำทำง ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำจัดท ำรูปเล่ม

เอกสำร ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนท่ีต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2549     ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ

สังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส่งเสริม

สนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ีพ.ศ. 

2561-2564เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับท่ี 1  หน้ำ 12 ข้อ 7)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกร่วมต้ำนภัยเอดส์ โดยเป็น

กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน เด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ อสม. ใน

พืน้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่เร่ืองกำรป้องกันตนเองให้พ้นเอดส์และ

ยอมรับผู้ติดเช้ือเอดส์อย่ำงไม่รังเกียจ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำร

ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำน

ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ป ี

พ.ศ. 2561-2564เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับที ่1  หน้ำ 14 ข้อ 2)     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี งำนวันส ำคัญทำงรำชกำร 5,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำง  ๆงำนส ำคัญทำงรำชกำร เช่น  

วันปิยมหำรำช วันคล้ำยวันสวรรคต  ฯลฯ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

(00260)  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00261) (อยู่

ในแผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 75 ข้อ 7)     

ค่าใชส้อย 5,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,000 บาท

งบด าเนินงาน 5,000 บาท
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โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำง ๆ ภำยในหมู่บ้ำนและต ำบล

คลองใหม่

30,000 บำท

            เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน ประชำชนต ำบลคลอง

ใหม ่เสริมสร้ำงสุขภำพ ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน ์พัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำน

กีฬำได้มีโอกำสเล่นกีฬำและออกก ำลังกำยอย่ำงถูกวิธ ีส่งเสริมและสนับสนุนกำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคคี กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด และกำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

นันทนำกำร (00260)  งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) (อยู่ในแผน 4 ป ี

2561-2564 หน้ำ 62 ข้อ 1)     

ค่าใชส้อย 50,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์กีฬำ เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนได้ออกก ำลัง

กำย และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น ลูกฟุตบอล ลูก

วอลเล่ย์บอล ลูกตะกร้อ ตำข่ำย ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำร

ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) 

งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 67,500 บาท

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

วัสดุกีฬำ 10,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยำวชนต ำบลคลองใหม่ 20,000 บำท

            เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำให้กับเยำวชนต ำบลคลองใหม ่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยำวชนท ำกิจกรรมใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และห่ำงไกล

ยำเสพติด ส่งเสริมสุขภำพเยำวชนให้มีสุขภำพทีแ่ข็งแรง และพัฒนำควำมสำมำรถ

ทำงด้ำนกีฬำต่ำง  ๆต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)  งำนกีฬำและ

นันทนำกำร (00262) (อยู่ในแผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 64 ข้อ 5)     
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         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร 28 กรกฎำคม และ 12 สิงหำมหำ

รำชิน ีต้ังจ่ำยประจ ำป ี 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260 ) งำนศำสนำวัฒนธรรม

ท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน 4 ปีเพิม่เติมเปล่ียนแปลง ฉบับที ่1พ.ศ. 2561-2564 

หน้ำ 20 ข้อ 1)     

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 5,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคมและ 12 สิงหำมหำรำชินีนำถ 25,000 บำท

งบด าเนินงาน 67,500 บาท

ค่าใชส้อย 67,500 บาท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีลอยกระทง ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี  2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศำสนำ

วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ใน

แผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 74 ข้อ 4)     

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 20,000 บำท

            เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์สืบสำนและ

ถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นแก่เด็กและเยำวชนต ำบลคลองใหม ่

ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน

ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 

(อยู่ในแผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 74 ข้อ 1)     

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 5,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น กำรท ำอำหำรเล้ียง

เด็ก ของรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำต่ำง  ๆฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

(00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 

64 ข้อ 2)     

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ฟืน้ฟูศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น

10,000 บำท
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งบด าเนินงาน 300,000 บาท

ค่าใชส้อย 300,000 บาท

          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ  ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำ

วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260 ) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ใน

แผน 4 ป ี2561-2564 หน้ำ 74 ข้อ 3)     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000 บาท

         เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม

และนันทนำกำร (00260)  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (อยู่ในแผน 4 ป ี

2561-2564 หน้ำ 74 ข้อ 2)     

โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ 2,500 บำท

งบลงทุน 8,420,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 8,420,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ เพือ่ให้ได้มำซ่ึงแบบรูปรำยกำร

งำนก่อสร้ำง  ตำมหนังสือ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธค. 2559  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี

2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร

โยธำ (00310)  งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00311)

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 8,420,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ 300,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำชดเชยงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ เป็นไป

ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ท่ี นร 0715/17371 ลว. 8 ส.ค. 2560 ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร

โยธำ (00310)  ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน (00312) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564) เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังที ่4  พ.ศ. 2561 หน้ำที ่9 ข้อ 8    

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่ำชดเชยงำนก่อสร้ำง 100,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 4 

เมตร  ระยะทำง 315 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่น้อยกว่ำ  

1,260  ตำรำงเมตร  ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ พร้อมป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำร  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก่อสร้ำงโครงกำรพืน้ฐำน 

(00312)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เปล่ียนแปลงเพิม่เติม 

ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2561 หน้ำท่ี 3 ข้อ 7  เพือ่กำรคมนำคมทีส่ะดวกและควำมปลอดภัย

ในชีวิตของประชำชนและแก้ไขปัญหำทำงระบำยน้ ำของประชำชน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. Ø 0.60 ม.และบ่อพักสำย

บ้ำนนำงมำลี  เถื่อนถ้ ำแก้ว ม. 2

1,000,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักสำย

บ้ำนนำยถำวร เขียนประชำ ม. 1

830,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3 

เมตร  ระยะทำง 257 เมตร หนำ 0.15 เมตร  โดยมีพืน้ทีผิ่วถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่ำ 771 ตำรำงเมตร  และฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60  

เมตร  พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 230 เมตร  ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

คลองใหม่  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำน

เศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก่อสร้ำง

โครงกำรพืน้ฐำน (00312)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)

เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2561 หน้ำที ่3 ข้อ 9  เพือ่กำรคมนำคมที่

สะดวกและควำมปลอดภัยในชีวิตของประชำชนและแก้ไขปัญหำทำงระบำยน้ ำของ

ประชำชน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

สำยบ้ำนนำยณรงค์วิทย์  วัชระเสนำ ม.6 (ต่อจำกเดิม)

1,800,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3 

เมตร  ระยะทำง 200 เมตร  หนำ 0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่น้อยกว่ำ 

600 ตำรำงเมตร  ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ พร้อมป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำร    ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก่อสร้ำงโครงกำรพืน้ฐำน 

(00312)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)  เปล่ียนแปลง

เพิม่เติม ฉบับท่ี 4  พ.ศ. 2561 หน้ำท่ี 9 ข้อ 6  เพือ่กำรคมนำคมทีส่ะดวกและควำม

ปลอดภัยในชีวิตของประชำชน
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนนำยล้วน ม. 5 270,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจรำจรกว้ำง  5 เมตร  

ระยะทำง 280 เมตร  หนำ 0.15  เมตร  โดยมีพืน้ทีผิ่วถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่ำ  1,400  ตำรำงเมตร  และฝังท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60  

เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 387  เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

คลองใหม่  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร   ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏใน

ด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก่อสร้ำง

โครงกำรพืน้ฐำน (00312)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

หน้ำท่ี 55 ข้อ 62 เพือ่กำรคมนำคมท่ีสะดวกและควำมปลอดภัยในชีวิตของ

ประชำชนและแก้ไขปัญหำทำงระบำยน้ ำของประชำชน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนนำงปุย๋  พยุง ม.4 390,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจร  กว้ำง 3 

เมตร  ระยะทำง 140  เมตร  หนำ 0.15  หรือมีพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่น้อยกว่ำ  420  

ตำรำงเมตร  ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์

โครงกำร  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำน

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก่อสร้ำงโครงกำรพืน้ฐำน (00312)  อยู่ใน

แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้ำที ่52 ข้อ 42  เพือ่กำรคมนำคม

ท่ีสะดวกและควำมปลอดภัยในชีวิตของประชำชน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนลุงเซ้ียง  พลอยรัศมี ม. 5 1,930,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร  

ระยะทำง 300 เมตร  หนำ 0.15  เมตร  โดยมีพืน้ทีผิ่วถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร  และผิวท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ? 0.60 

เมตร  พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 615 เมตร  ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

คลองใหม่  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำน

เศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก่อสร้ำง

โครงกำรพืน้ฐำน (00312)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เปล่ียนแปลงเพิม่เติม คร้ังท่ี 4  พ.ศ. 2561 หน้ำที ่9 ข้อ 5  เพือ่กำรคมนำคมที่

สะดวกและควำมปลอดภัยในชีวิตของประชำชนและแก้ไขปัญหำทำงระบำยน้ ำของ

ประชำชน

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 100,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 

เมตร  ระยะทำง 580  เมตร  หนำ 0.15  เมตร  หรือมีพืน้ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ  

2,900  ตำรำงเมตร  ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ พร้อมป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำร    ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก่อสร้ำงโครงกำรพืน้ฐำน 

(00312)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้ำที ่53 ข้อ 45  

เพือ่กำรคมนำคมท่ีสะดวกและควำมปลอดภัยในชีวิตของประชำชน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมผังท่อระบำยน้ ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก สำยบ้ำน

นำยศุภชัย  สำยยืนยง ม. 5

2,100,000 บำท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 2,645,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 100,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรก ำจัดวัชพืช ยำปรำบศัตรูพืช 

ปุย๋เคมี ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300)  แผนงำน

กำรเกษตร (00320)  งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม ้(00322)       

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ 100,000 บาท
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งบด าเนินงาน 800,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 345,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่น

 วัสดุกำรประปำ     ต้ังไว ้ 800,000.- บำท  

       เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรประปำ เช่น ท่อเหล็ก ท่อ PVC ข้อ

ต่อ    สำมทำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

(00200)  แผนงำนกำรพำณิชย ์(00330)  งำนกิจกำรประปำ (00332)  

     
งบลงทุน 1,845,000 บาท

ค่าวัสดุ 800,000 บาท

วัสดุอื่น 800,000 บำท

จัดซ้ือปัม้ซัมเมอร์ส  ขนำด 5 แรงม้ำ  380 โวลต์ 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือปัม้ซัมเมอร์สขนำด  5  แรงม้ำ 380 โวลต์  จ ำนวน 2 ชุด  ชุด

ละ 50,000  บำท  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย ์(00330) 

งำนกิจกำรประปำ(00332)     

จัดซ้ือปัม้ซัมเมอร์ส  ขนำด 3 แรงม้ำ  220 โวลต์ 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือปัม้ซัมเมอร์สขนำด  3  แรงม้ำ 220  โวลต์  จ ำนวน 2 ชุด ชุด

ละ 40,000  บำท  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย ์(00330) 

งำนกิจกำรประปำ(00332)     

จัดซ้ือปัม้ซัมเมอร์ส  ขนำด 10 แรงม้ำ  380 โวลต์ 90,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือปัม้ซัมเมอร์สขนำด  10 แรงม้ำ  380  โวลต์  จ ำนวน 1 ชุด   

ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย ์(00330) งำนกิจกำรประปำ 

(00332)     

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,500,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

จัดซ้ือปัม้ซัมเมอร์ส  ขนำด 7.5 แรงม้ำ  380 โวลต์ 75,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือปัม้ซัมเมอร์สขนำด  7.5  แรงม้ำ  380  โวลต์  จ ำนวน 1 ชุด 

ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562 ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย ์(00330) งำนกิจกำรประปำ 

(00332)     
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โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล  Ø 6 นิ้ว บริเวณโรงเรียนบ้ำนคลองใหม่ หมู่ที ่2 ต ำบลคลอง

ใหม่

500,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเจำะบ่อบำดำล Ø 6 นิ้ว โดยใช้ท่อเหล็ก BS-M มอก. 

277-2532 ประเภท 2 เป็นท่อกรุและท่อกรอง  ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 180 ม. หรือ

จนกว่ำจะได้น้ ำสะอำดสำมำรถอุปโภคบริโภคได้  รำยละเอียดตำมแบบแปลน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย ์(00300)  

งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) อยู่

ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)  เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับที ่4  

พ.ศ. 2561 หน้ำท่ี 10 ข้อ 1  เพือ่แก้ไขปัญหำเนื่องมำจำกบ่อบำดำลเดิมเกิดกำร

ช ำรุดมีน้ ำมีน้ ำสกปรกเข้ำสู่บ่อ  จึงอำจก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้ใช้อุปโภคและบริโภค

จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องด ำเนินกำรเจำะบ่อบำดำลขึ้นเพือ่ทดแทนบ่อเดิม  เพือ่เป็นกำร

รองรับควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ที ่ให้มีน้ ำสะอำดใช้อย่ำงเพียงพอและทัว่ถึง 

โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล Ø 6 นิ้วบริเวณบ้ำนนำยสมำน แสงพิทักษ์ หมู่ที ่3 ต ำบล

คลองใหม่

500,000 บำท

โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล Ø 6 นิ้วบริเวณบ้ำนนำงเสทือ้น แท็งค์สำย 8 หมู่ที ่6ต ำบล

คลองใหม่

500,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเจำะบ่อบำดำล Ø 6 นิ้ว โดยใช้ท่อเหล็ก BS-M มอก. 

277-2532 ประเภท 2 เป็นท่อกรุและท่อกรอง  ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 180 ม. หรือ

จนกว่ำจะได้น้ ำสะอำดสำมำรถอุปโภคบริโภคได้  รำยละเอียดตำมแบบแปลน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย ์(00300)  

งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) อยู่

ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)  เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับที ่4  

พ.ศ. 2561 หน้ำท่ี 10 ข้อ 1  เพือ่แก้ไขปัญหำเนื่องมำจำกบ่อบำดำลเดิมเกิดกำร

ช ำรุดมีน้ ำมีน้ ำสกปรกเข้ำสู่บ่อ  จึงอำจก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้ใช้อุปโภคและบริโภค

จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องด ำเนินกำรเจำะบ่อบำดำลขึ้นเพือ่ทดแทนบ่อเดิม  เพือ่เป็นกำร

รองรับควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ที ่ให้มีน้ ำสะอำดใช้อย่ำงเพียงพอและทัว่ถึง 
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 13,012,417 บาท

งบกลาง 13,012,417 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเจำะบ่อบำดำล Ø 6 นิ้ว โดยใช้ท่อเหล็ก BS-M มอก. 

277-2532 ประเภท 2 เป็นท่อกรุและท่อกรอง  ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 180 ม. หรือ

จนกว่ำจะได้น้ ำสะอำดสำมำรถอุปโภคบริโภคได้  รำยละเอียดตำมแบบแปลน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย ์(00300)  

งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) อยู่

ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)  เปล่ียนแปลงเพิม่เติม ฉบับที ่4  

พ.ศ. 2561 หน้ำท่ี 10 ข้อ 1  เพือ่แก้ไขปัญหำเนื่องมำจำกบ่อบำดำลเดิมเกิดกำร

ช ำรุดมีน้ ำมีน้ ำสกปรกเข้ำสู่บ่อ  จึงอำจก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้ใช้อุปโภคและบริโภค

จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องด ำเนินกำรเจำะบ่อบำดำลขึ้นเพือ่ทดแทนบ่อเดิม  เพือ่เป็นกำร

รองรับควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ที ่ให้มีน้ ำสะอำดใช้อย่ำงเพียงพอและทัว่ถึง 

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอำย ุทีม่ีคุณสมบัติตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561(ฉบับท่ี 3) และได้ประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิรั์บเงิน

เบีย้ยังชีพ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏ

ในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบ

กลำง (00411)     

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 2,016,000 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำงต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบ

กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 9,531,600 บำท

งบกลาง 13,012,417 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

        เพือ่ให้ต้ังจ่ำยเพียงพอต่อกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยตลอดป ีและให้น ำเงิน

ส ำรองจ่ำยไปใช้จ่ำยเพือ่กรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทำปัญหำควำม

เดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำน้้น ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0313.4/ว667 ลว. 12 มีนำคม 2545 และ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว0684 ลว. 8 ก.พ. 2560 และ

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท. 0810.4/ว1520 ลว. 2 

ส.ค. 2560 ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น (00400)  

แผนงำนงบกลำง (00410)  งำนงบกลำง (00411)       

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์รับรองและท ำกำร

วินิจฉัยแล้ว ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วยทีสุ่ด ที ่มท 

0891.3/ ว 1542 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม  2556  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏใน

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง 

(00411)     

ส ำรองจ่ำย 500,797 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้พิกำร ทีม่ีคุณสมบัติตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพควำมพิกำรให้คนพิกำร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2559 (ฉบับที ่2) และได้

ประกำศรำยช่ือเป็นผู้มีสิทธิรั์บเงินเบีย้ควำมพิกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

คลองใหม่ ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น (00400) 

ปรำกฏตำมแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)     

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 บำท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลคลองใหม่ 50,000 บำท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีเ่ขตองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองใหม่

250,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ต ำบลคลองใหม่ หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0891.4/ว2502 ลว. 20 สิงหำคม 2553 ต้ังจ่ำย

ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบ

กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)     
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จ ำนวน

จ ำนวนเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 396,020 บำท

        เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เป็น

อัตรำร้อยละ 1 ของงบประมำณรำยได้ประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนกำร

ด ำเนินงำนอื่น (00400)  แผนงำนงบกลำง (00410)  งำนงบกลำง (00411)       

เงินช่วยพิเศษ 50,000 บำท

    1.เงินค่ำท ำขวัญพนักงำนและลูกจ้ำง  ต้ังไว ้50,000 บำท

     เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำท ำขวัญกรณีพนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ประสบ

อันตรำยหรือบำดเจ็บขณะปฏิบัติรำชกำร ตำมสิทธิพึงได้รับตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงก.อบต.  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำน

อื่น (00400)  แผนงำนงบกลำง (00410)  งำนงบกลำง (00411)  

              เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ

พืน้ท่ีเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่โดยด ำเนินกำรตำมประกำศ

คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ลว. 1 เมษำยน 2557 หลักประกัน

สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ท่ี พ.ศ. 2557 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ี

ขนำดใหญ่หรือเทศบำลต ำบล สมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของค่ำบริกำร

สำธำรณสุขท่ีได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติตำมหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่

มท. 0891.3/ว 1110 ลว. 3 เมษำยน  2550  ต้ังจ่ำยประจ ำป ี2562  ปรำกฏในด้ำน

กำรด ำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง 

(00411)     



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

บำท

บาท

บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 61,602,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยก

เป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
บาท

บำท

บำท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่
อ ำเภอ สำมพรำน   จังหวัดนครปฐม

บำท

บำท



บาท

บำท

บำท

บำท

บำท



บำท

บำท

บำท

บาท

บำท
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บำท
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บำท
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บำท

บำท



บำท

บำท

บำท

บำท



บำท

บำท

บำท

บำท



บำท

บาท

บำท

บำท

บำท

บำท



บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บาท



บำท

บาท

บาท

บำท

บำท

บำท



บำท

บำท

บำท

บำท

บำท



บำท

บำท

บำท



บาท

บาท

บำท

บาท

บำท



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บำท

บำท



บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บาท

บาท



บำท

บำท

บำท

บาท



บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บาท



บำท

บาท

บำท

บำท

บำท

บาท

บาท

บำท



บำท

บำท



บาท

บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
บาท

บาท

บาท

บำท

บาท

บำท



แผนงานการศึกษา
บาท

บาท

บำท

บำท

บำท

บาท

บำท



บาท

บำท

บำท

บาท

บำท



บำท

บาท

บำท

บำท



บำท

บำท

บาท

บำท

บำท

บาท

บำท



บำท

บาท

บาท

บำท

บาท

บาท

บาท



บำท

บำท

บำท



บำท

บำท



บำท

บาท

บำท

บำท

บาท

บาท

บำท

บาท

บาท



บำท

บาท

แผนงานสาธารณสุข

บาท

บาท

บำท

บาท

บาท

บาท



บำท

บำท

บำท

บำท
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