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จ ำนวนเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 13,750,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  เป้นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยหลักเกณฑ้กำรจ้ำยเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2561 (ฉบับท่ี 3) และได้
ประกำศรำยช่ือเป้นผู้มีสิทธ์ิรับเงินเบ้ียยังชีพ ขององค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลคลองใหม้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บำท

เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก้ลูกจ้ำงท่ีประสบอันตรำย เจ็บป้วย ตำย หรือสูญ
หำยอันเน่ืองมำจำกำรท ำงำนให้แก้นำยจ้ำง โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 
0.2 ของค้ำจ้ำงท้ังป้ ตำม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ. 2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000 บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมในอัตรำร้อยละ 5 ของ
ค้ำจ้ำงพร้อมกับหักค้ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง ส้งเป้นเงินสมทบในอัตรำ
เดียวกันด้วยกรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป้วย ทุพพลภำพ ตำยและ
คลอดบุตร ฯลฯ ตำม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2558   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

งบกลาง 17,705,609 บาท

งบกลาง 17,705,609 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 69,300,000 บาท แยกเป่น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 17,705,609 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำป้งบประมำณ พ.ศ. 2566

องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้

อ ำเภอสำมพรำน   จังหวัดนครปฐม
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563

รำยจ้ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 895,980 บำท

เงินส ำรองจ้ำย 444,629 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกรณีท่ีไม้สำมำรถคำดกำรณ้ได้ล้วงหน้ำ ในกรณี
จ ำเป้นหรือเพียงพอต้อกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยตลอดป้ และน ำไปใช้
จ้ำยกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทำป้ญหำควำมเดือนร้อน
ของประชำชนเป้นส้วนรวม หรือกรณีป้องกันและยับย้ังก้อนกำรเกิดสำ
ธำรณภัยขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พระรำชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี 
มท.  0808.2/ว3215 ลว.6 มิ.ย 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำ
ด้วยค้ำใช้จ้ำยเพ่ือช้วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ินพ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

เบ้ียยังชีพผู้ป้วยเอดส้ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรยังชีพให้กับผู้ป้วยเอดส้ท่ีแพทย้รับรองและ
ท ำกำรวินิจฉัยแล้ว อัตรำคนละ 500 บำท/เดือน   (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรจ้ำยเงินสงเครำะห้เพ่ือกำรยังชีพของ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548)ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,230,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรยังชีพคนพิกำร  เป้นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยหลักเกณฑ้กำรจ้ำยเงินเบ้ียควำมพิกำร
ให้คนพิกำรขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553และ พ.ศ.2559 
(ฉบับท่ี 2) และได้ประกำศรำยช่ือเป้นผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียควำมพิกำร ของ
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566
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จ ำนวนเงินช้วยค้ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยพิเศษ เงินช้วยค้ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำนจ้ำง  ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบกกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรก ำหนดให้
เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นรำยจ้ำยท่ีองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินอำจ
จ้ำยได้ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 (4)

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
เขตองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ในกำรสนับสนุนกำรมีส้วนร้วม
ของประชำชนในเร่ืองกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรฟ้้นฟู
สมรรถภำพให้แก้ประชำชนในพ้ืนท่ี ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบ
กลำง โดยด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห้งชำติ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 13 กันยำยน 2561  เร่ือง หลักเกณฑ้เพ่ือ
สนับสนุนให้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. และตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรต้ังงบประมำณของ อปท. เพ่ือ
สมทบกองทุน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เงินช้วยพิเศษ

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน  ตำมหนังสือกรมส้งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.2/ว1759 ลงวันท่ี 14 มิ.ย. 2565  ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเขตองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้

50,000 บำท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลคลองใหม้ 50,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนของนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  รองนำยก
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ประจ ำป้ 2566  เป้นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินค้ำตอบแทนนำยกองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลรองนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลประธำนสภำองค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบลรองประธำนสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลสมำชิกองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลเลขำนุกำรนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนประจ ำต ำแหน้งของนำยกองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบล  รองนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ประจ ำป้ 2566  เป้นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินค้ำตอบแทนนำยกองค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบลรองนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลประธำนสภำองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลรองประธำนสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลสมำชิก
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลเลขำนุกำรนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ค้ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือน  ให้กับนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  และรอง
นำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ประจ ำป้ 2566  เป้นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินค้ำตอบแทนนำยกองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลรองนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลประธำนสภำองค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบลรองประธำนสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลสมำชิกองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลเลขำนุกำรนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ค้ำตอบแทนประจ ำต ำแหน้งนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,420,920 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 532,080 บำท

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 7,138,510 บาท

งบบุคลากร 4,530,680 บาท
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จ ำนวนเงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,533,560 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก้พนักงำนส้วน
ต ำบลของส ำนักงำนปลัด ประจ ำป้ 2566
 - ต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล    628,440.-บำท
- ต ำแหน้งหัวหน้ำส ำนักปลัด 468,960.-บำท
- ต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยบริหำรท่ัวไป  442,320.-บำท
- ต ำแหน้งนักทรัพยำกรบุคคล 396,000.-บำท
- ต ำแหน้งนิติกร 416,160.-บำท
- ต ำแหน้งเจ้ำพนักงำนธุรกำร181,680.-บำทตำมหนังสือส ำนักงำน 
กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35)
   

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนของประธำนสภำ  รองประธำนสภำ  สมำชิก
สภำ  และเลขำนุกำรสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ประจ ำป้ 2566 
เป้นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินค้ำตอบแทนนำยก
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลรองนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล
ประธำนสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลรองประธำนสภำองค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบลสมำชิกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลเลขำนุกำรนำยกองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล พ.ศ. 
๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,109,760 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  
ประจ ำป้ 2566 เป้นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงิน
ค้ำตอบแทนนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลรองนำยกองค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบลประธำนสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลรองประธำนสภำ
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลสมำชิกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลเลขำนุกำร
นำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ค้ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน

706,920 บำท

ค้ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบล

90,720 บำท
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จ ำนวนค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 344,400 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ของส ำนักงำนปลัด  ประจ ำป้ 2566
-ต ำแหน้งผู้ช้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  186,000
-ต ำแหน้งพนักงำนขับรถยนต้         158,400
(ตำมหนังสือ มท.0809.5/ว76ลว 26 ส.ค.2558 เร่ืองประกำศ ก.จ. ก.ท.
และอบต. เร่ืองมำตรำฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส้วนต ำบลจังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ประกำศ ณ วันท่ี 29 ก.ย. พ.ศ.
2558)

เงินประจ ำต ำแหน้ง 144,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ ให้กับ
ต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ระดับกลำง  เงินประจ ำ
ต ำแหน้งหัวหน้ำส ำนักปลัด ระดับต้น  เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำย
บริหำรท่ัวไป ระดับต้น 
- เงินประจ ำต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ระดับกลำง   
84,000.-บำท
- เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำส ำนักปลัด ระดับต้น     42,000.-บำท
- เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยบริหำรท่ัวไป ระดับต้น  18,000.-บำท
(ตำมประกำศกอบต.จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำ
เงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรำฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน 
เร่ืองก ำหนดมำตรำฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 
7) พ.ศ.2556)

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพ  เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ  เงินค้ำตอบแทน  
เงินเพ่ิมต้ำง ๆ เงินเพ่ิมพิเศษจำกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงำนส้วนต ำบล
ท่ีเบิกได้ตำมสิทธิ  ประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และ
กอบต.ท่ีมท.0809.2/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35
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จ ำนวนค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 258,830 บำท
เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัลประจ ำป้)  ต้ังไว้  

253,830.- บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัลประจ ำป้) 

ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  ประจ ำป้ 

2566  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทน

อ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ิน

ให้เป้นรำยจ้ำยอ่ืนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 (ตำมหนังสือท่ี 

มท.0809.3/ว380 ลว 26 ก.ย.2558 เร่ืองประกำศ ก.จ.,ก.ท และก.อบต.เร่ือง

ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงิน

ประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้

ส ำหรับพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครอง

ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558)

ค้ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  ต้ังไว้ 5,000.-บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค้ำตอบแทนใน

กำรยืมตัวข้ำรำชกำรพนักงำนส้วนต ำบลท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ค้ำเงินรำงวัล

เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในคดีจับกุมผู้กระท ำผิดตำม พรบ.จรำจรฯ ฯลฯ หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด้วนมำกท่ี มท 0804.4/ว 2158 ลว. 20 เม.ย. 2559 ต้ัง

จ้ำยประจ ำป้ 2566 

งบด าเนินงาน 2,561,330 บาท

ค่าตอบแทน 354,830 บาท

เงินอ่ืน ๆ 84,000 บำท
เงินค้ำตอบแทนรำยเดือน  ต้ังไว้   84,000.-บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินค้ำตอบแทนรำยเดือน ให้กับต ำแหน้งปลัดองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบล  ระดับกลำง  ประจ ำป้ 2566 (ตำมหนังสือส ำนักงำน 
กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 พรบ.ระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35)

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 1,800 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินค้ำครองชีพช่ัวครำวและเงินเพ่ิมต้ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของส ำนักงำนปลัด ประจ ำป้ 2566 
(ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว1372 ลว 1 
ก.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ
35)
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จ ำนวน
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน Website(รำยป้) ของ อบต.คลองใหม้ 
เพ่ือเพ่ิมช้ำงทำงในกำรติดต้อส่ือสำรกับหน้วยงำนต้ำง ๆ ตลอดจน
ประชำสัมพันธ้ข้อมูลข้ำวสำร ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรประกันภัยรถและเบ้ียประกันภัยรถท่ีใช้ใน
รำชกำรของ อบต.คลองใหม้ ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย้สินขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2562 

ค้ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน website 45,000 บำท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจัดท ำประกันภัยทรัพย้สิน 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้บริหำรขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตรของ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค่าใช่สอย 1,215,000 บาท

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท

ค้ำเช้ำบ้ำน 66,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำน โดยค ำนวณจำก
จ ำนวนผู้มีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน ณ วันต้ังงบประมำณตำมบัญชีอัตรำค้ำเช้ำ
บ้ำนข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน ระเบียนกระทรวงหมำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำ
บ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2562 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังท่ีได้รับมอบหมำย ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
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ค้ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค้ำเล้ียงรับรองในกำร
ประชุมสภำท้องถ่ินหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ต้ังไว้ 
30,000.-บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำรับรอง ค้ำอำหำร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำของขวัญท่ีระลึก ค้ำ
พิมพ้เอกสำร ค้ำใช้จ้ำยเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง  ค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ  ซ่ึง
จ ำเป้นต้องจ้ำย ท่ีเก่ียวกับรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมำ
นิเทศงำน ตรวจงำน เย่ียมชมทัศนศึกษำดูงำน และเป้นค้ำเล้ียงรับรองใน
กำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรท่ี
ได้รับแต้งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำรของ
กระทรวงมหำดไทย ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำนขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร ของ อบต.คลองใหม้
รำคำรวมวัสดุส้ินเปลือง ค้ำอะไหล้ ค้ำบริกำรบ ำรุงรักษำ ค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ 
แต้ไม้รวมค้ำกระดำษเอกสำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 หนังสือท่ี มท 
0808.2/ว1095 ลว. 28 พ.ค. 2564

รำยจ้ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำน เข้ำปกหนังสือ หรือค้ำ
เย็บเล้มหนังสือ ค้ำตอบรับหนังสือพิมพ้รำยวัน วำรสำร คู้มือปฏิบัติ
รำชกำร ค้ำจ้ำงเหมำจัดท ำปฏิทิน/วำรสำร อบต./เอกสำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนของ อบต. ค้ำเช้ำทรัพย้สิน ค้ำโฆษณำและเผยแพร้ ค้ำบริกำร
รับใช้ ค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค้ำจ้ำงเหมำบริหำร ค้ำ
ส ำรวจแนวเขตท่ีดินสำธำรณะ และ แนวเขตกำรปกครองต ำบล ฯลฯ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566  หนังสือท่ี มท 0808.2/ว1095 ลว. 28 พ.ค. 2564

ค้ำเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร 70,000 บำท

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 350,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรฝ้กอบรบคุณธรรมและกำรมีส้วนร้วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมน้อมน ำจิต สร้ำง
แนวคิดใหม้ในองค้กร   ให้กับคณะผู้บริหำรฯ สมำชิก  อบต.  พนักงำน
ส้วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงขององค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลคลองใหม้ ฯลฯ ประจ ำป้ 2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

โครงกำร 5 ส. ภำยใน อบต.คลองใหม้ 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร 5 ส.ของส ำนักงำนปลัด อบต.ค
ลองใหม้  เช้น ค้ำป้ำย ค้ำวัสดุอุปกรณ้ต้ำงๆ เป้นต้น ฯลฯ ประจ ำป้ 
2566  

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร  ค้ำลงทะเบียนต้ำงๆ หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

ค้ำใช้จ้ำยในกำรช้วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงท่ีต้องหำคดีอำญำ , ค้ำเบ้ีย
เล้ียงพยำนหรือผู้ต้องหำ ,ค้ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรจัด
กิจกรรมต้ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป้นและควำมเหมำะสม , ค้ำท ำขวัญค้ำพวงมำลัย
ช้อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลัยส ำหรับวันส ำคัญต้ำงๆตำมวำระ
โอกำสท่ีจ ำเป้นและเหมำะสม , ค้ำชดใช้ค้ำเสียหำยหรือค้ำสินไหมทดแทน

10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรช้วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงท่ีต้องหำ
คดีอำญำ , ค้ำเบ้ียเล้ียงพยำนหรือผู้ต้องหำ, ค้ำของขวัญของรำงวัลหรือ
เงินรำงวัลในกำรจัดกิจกรรมต้ำงๆ ท่ีมีควำมเหมำะสม,  ค้ำท ำขวัญค้ำ
พวงลัยช้อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลัยส ำหรับวันส ำคัญต้ำงๆ 
ตำมวำระโอกำสท่ีจ ำเป้นและเหมำะสม,  ค้ำชดใช้ค้ำเสียหำยหรือค้ำ
สินไหมทดแทน  ประจ ำป้ 2566  
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน วัสดุส้ินเปลือง เช้น แฟ้ม กระดำษ
ถ้ำยเอกสำร สมุด ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ้ ฯลฯ วัสดุคงทน 
เช้น หนังสือ เคร่ืองตัดกระดำษ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค่าวัสดุ 580,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 315,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำซ้อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ กรณีเป้นกำรจ้ำงเหมำท้ังค้ำส่ิงของท่ีซ้ือมำใช้ในกำรซ้อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย้สิน และค้ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก ครุภัณฑ้
และทรัพย้สินอ่ืน ๆ ท่ีช ำรุดเสียหำย และเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย้ ,ตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้งบประมำณ 
2566 

โครงกำรฝ้กอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. 
เลขำนุกำรนำยก อบต. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ ดูงำน เพ่ือ
เพ่ิมพูนควำมรู้และประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำน ให้แก้ผู้บริหำรองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบล สมำชิกสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล พนักงำนส้วน
ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำย
ในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557

โครงกำรฝ้กอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรกำรฝ้กอบรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ  ให้กับคณะผู้บริหำรฯ พนักงำน และ
ผู้น ำชุมชน ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำ
วิทยำกร ค้ำอำหำร ค้ำอำหำรว้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำ
รับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
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จ ำนวนค้ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไม้สำมรถจัดเข้ำกลุ้มวัสดุอ่ืน ๆ ได้แต้
จ ำเป้นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของส ำนักงำนปลัด ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 

ค่าสาธารณูปโภค 411,500 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ วัสดุส้ินเปลือง เช้น ตลับผงหมึก 
อุปกรณ้บันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุคงทน เช้น แผ้นหรือจำนบันทึกข้อมูล 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุอ่ืน 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร้ วัสดุส้ินเปลือง ได้แก้ 
กระดำษเขียนโปรสเตอร้ เมมโมรีกำร้ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ ฯลฯ 
วัสดุคงทน ได้แก้ ขำต้ังกล้อง เคร่ืองกรอเทป ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุคอมพิวเตอร้ 80,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร วัสดุส้ินเปลือง เช้น ปุ้ย อุปกรณ้ใน
กำรขยำยพันธ้พืช  วัสดุเพำะช ำ  ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว้ 
ฯลฯ วัสดุคงทน เช้น จอบหมุน จำน พรวน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน วัสดุส้ินเปลืองได้แก้ 
น้ ำมันเช้ือเพลิง  แก้สหุงต้ม น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุกำรเกษตร 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง ได้แก้ แบตเตอร่ี ยำง
นอก ยำงใน น้ ำมันเบรก ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุส้ินเปลือง ได้แก้ แปรง 
ไม้กวำด น้ ำยำดับกล่ิน น้ ำยำปรับอำกำศ ฯลฯ วัสดุคงทน หม้อ กระทะ 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 40,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท
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จ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร้ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม้น้อยกว้ำ 19
 น้ิว)

17,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงหุ้มหนัง PU จ ำนวน 1 ตัว 
ๆ ละ  5,000  บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำดจังหวัดนครปฐม) ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 

ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้หรืออิเล็กทรอนิกส้

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 5,000 บำท

งบลงทุน 24,500 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 24,500 บาท

ค้ำเช้ำพ้ืนท่ีเว็บไซต้ และค้ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 6,500 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำพ้ืนท่ีเว็บไซต้ และค้ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง เช้น 
ระบบ CLOUD,HOSTING ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

ค้ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 35,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวิทยุส่ือสำร  ค้ำใช้จ้ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเทอร้เน็ต
รวมถึงอินเทอร้เน็ตกำร้ดและค้ำส่ือสำรอ่ืน ๆ เช้น ค้ำเคเบ้ิลทีวี เป้นต้น 
และให้หมำยควำมรวมถึงค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล้ำวท่ีค้ำใช้จ้ำย
ท่ีเกิดข้ึน ฯลฯต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

ค้ำบริกำรโทรศัพท้ 20,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้ของส ำนักงำน ค้ำโทรศัพท้เคล่ือนท่ี ฯลฯ และให้
หมำยควำมรวมถึงค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล้ำวและค้ำใช้จ้ำยท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร เช้น ค้ำเช้ำ ค้ำเช้ำเคร่ือง หมำยเลข
โทรศัพท้ ค้ำบ ำรุงสำย ฯลฯต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำส ำนักงำนและในท่ีสำธำรณะ ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 1/8/2565  09:16:42

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินอุดหนุนองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน

โครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำรร้วมในกำรช้วยเหลือประชำชนขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ

22,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 22,000 บาท

เงินอุดหนุน 22,000 บาท

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,500 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VAคุณลักษณะ
พ้ืนฐำน
-มีก ำกลังไฟฟ้ำขำออก (Output) ไม้น้อยกว้ำ 800 VA( 480 Watts)
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม้น้อยกว้ำ 15 นำที
-เป้นไปตำมเกณฑ้รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ้
และระบบคอมพิวเตอร้ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 
ธันวำคม 2564 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร้ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำด

ไม้น้อยกว้ำ 19 น้ิว) โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- มีหน้วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม้น้อยกว้ำ 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน

เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี

ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุดไม้น้อยกว้ำ 4 GHz จ ำนวน 1 หน้วยพิมพ้ 

-มีหน้วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว้ำ มีขนำดไม้น้อยกว้ำ 4 GB

-มีหน้วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว้ำ ขนำดบรรจุไม้น้อยกว้ำ 1TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน้วย

-มี DVD-RW หรือดีกว้ำ จ ำนวน 1 หน้วย

-มีช้องเช่ือมต้อระบบเครือข้ำย (Network interface) แบบ 10/100/100 Base-T 

หรือดีกว้ำ จ ำวนไม้น้อยกว้ำ 1 ช้อง

-มีช้องเช่ือม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว้ำ ไม้น้อยกว้ำ 3 ช้อง

-มีแป้นพิมพ้และเมำส้

-มีจดแสดงภำพขนำดไม้น้อยกว้ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน้วย

-เป้นไปตำมเกณฑ้รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ้และระบบ

คอมพิวเตอร้ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564  ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564ต้ัง

จ้ำยประจ ำป้ 2566  
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวมงบด าเนินงาน 213,600 บาท

ค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 281,200 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  ให้กับลูกจ้ำงประจ ำต ำแหน้ง
นักวิเครำะห้นโยบำยและแผน ของส ำนักงำนปลัด  ประจ ำป้ 2566 (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส้วนต ำบล เร่ือง มำตรำฐำนท่ัวไป
เก่ียวกับอัตรำค้ำเจ้ำงและกำรใหลูกจ้ำงขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล
ได้รับค้ำจ้ำง (ฉบับท่ี ๔)  ฉบับลงวันท่ี 22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2558

เงินประจ ำต ำแหน้ง 18,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ ให้กับ
ต ำแหน้ง เงินประต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยแผนงำนและงบประมำณ ระดับ
ต้น ประจ ำป้ 2566  (ตำมประกำศกอบต.จังหวัดนครปฐม เร่ือง
หลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำเงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.2547 และต้ัง
งบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรำฐำน
กำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนดมำตรำฐำนกลำงกำร
บริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2556)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 831,960 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก้พนักงำนส้วน
ต ำบลของส ำนักงำนปลัด - ต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยแผนงำนและ
งบประมำณ  409,320.-บำท
- ต ำแหน้งนักวิเครำะห้นโยบำยและแผน 422,640.-บำท   ประจ ำป้ 
2566  (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว138 
ลว 30 ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542 มำตรำ35)

งบบุคลากร 1,131,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,131,160 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำสนับสนุนโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำรร้วมในกำร
ช้วยเหลือประชำชนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ 
(สถำนท่ีกลำง) ตำมหนังสือศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ท่ีนฐ 0023.4/ว
3583 ลว 4 กุมภำพันธ้  2561และ หนังสือองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล
บ้ำนใหม้ นฐ 80401/ว198 ลว. 17 มิ.ย. 2565  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,344,760 บาท
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รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้บริหำรขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรช้วยเหลือบุตรของ
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2536 ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุดท่ีมท.0803/ว1318ลว 4 ก.ค.2559 ต้ังจ้ำย 
ประจ ำป้ 2566 

ค่าใช่สอย 50,000 บาท

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท

ค้ำเช้ำบ้ำน 45,600 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำน โดยค ำนวณจำก
จ ำนวนผู้มีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน ณ วันต้ังงบประมำณตำมบัญชีอัตรำค้ำเช้ำ
บ้ำนข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน ระเบียนกระทรวงหมำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำ
บ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 )พ.ศ.
2551 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2562 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 93,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  
ประจ ำป้ 2566  (ตำมหนังสือท่ี มท.0809.3/ว380 ลว 26 ก.ย.2558 
เร่ืองประกำศ ก.จ.,ก.ท และก.อบต.เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วน
ท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2558)

ค่าตอบแทน 163,600 บาท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส้วนท้องถ่ินประจ ำป้  เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้ำรำชกำรพนักงำนส้วนท้องถ่ินประจ ำป้  ให้แก้
ข้ำรำชกำร พนักงำนส้วนท้องถ่ินในสังกัดกองคลัง ตำมหนังสือส ำนักงำน 
กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35)  ต ำแหน้ง
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำฝ้ำยกำรเงินและบัญชี นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี  เจ้ำพนักงำนพัสดุ หัวหน้ำฝ้ำยบริหำรงำนคลัง หัวหน้ำฝ้ำยพัฒนำ
รำยได้ นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้งบประมำณ 2566

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,672,400 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,698,000 บำท

งานบริหารงานคลัง 5,214,900 บาท

งบบุคลากร 3,672,400 บาท

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร  ค้ำลงทะเบียนต้ำงๆ หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
และ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช้น ค้ำจ้ำงท่ีปรึกษำ 
ค้ำจ้ำงออกแบบ ค้ำรับรองแบบ ค้ำจ้ำงท ำระบบแผนท่ีภำษี ฯลฯ เพ่ือให้
ได้มำซ่ึงจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลคลองใหม้ ให้กับองค้กรหรือสถำบันกลำง เป้นผู้ส ำรวจวิจัยประเมิล
ผลหรือพัฒนำระบบต้ำงๆ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 หนังสือท่ี มท 
0808.2/ว1095 ลว. 28 พ.ค. 2564

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ
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ค่าตอบแทน 660,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 480,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ให้กับพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจในสังกัด
กองคลัง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส้วนต ำบล (ก.อบต.) 
หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ ว 
138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

งบด าเนินงาน 1,510,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค้ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้กับพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจใน
สังกัดกองคลัง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 31,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค้ำจ้ำงประจ ำ ให้กับ
ลูกจ้ำงประจ ำต ำแหน้งนักวิชำกำรคลัง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 487,400 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้ง ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ 
ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำฝ้ำยกำรเงินและบัญชี หัวหน้ำฝ้ำย
บริหำรงำนคลัง หัวหน้ำฝ้ำยพัฒนำรำยได้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 312,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว และเงินเพ่ิมตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ให้กับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวำคม 2558 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

เงินประจ ำต ำแหน้ง 96,000 บำท

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 48,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ท่ีมี
สิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำนตำมบัญชีอัตรำค้ำเช้ำบ้ำน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก้
ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงใน
สังกัดกองคลัง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำเช้ำบ้ำน 120,000 บำท

เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ 330,000.- บำท

 - เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) 

ให้แก้ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ฯลฯ ใน

สังกัดกองคลัง (ตำมหนังสือท่ี มท.0809.3/ว380 ลว 26 ก.ย.2558 เร่ืองประกำศ 

ก.จ.,ก.ท และก.อบต.เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ้ เง่ือนไข และ

วิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัล

ประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครอง

ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566                                            

                                      ค้ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับ

แต้งต้ังตำมกฎหมำยว้ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำรัฐ จ ำนวน 

150,000.- บำท                                                                                 

            - เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต้งต้ัง

ตำมกฎหมำยว้ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตำมหนังสือ

กระทรวงกำรคลัง ด้วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยำยน 2561  ต้ัง

จ้ำยประจ ำป้ 2566  

ค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำลงทะเบียนในกำรฝ้กอบรม  ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช้น ค้ำเบ้ียงเล้ียง
เดินทำง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก ค้ำบริกำรจอดรถ ณ ท้ำอำกำศยำน ค้ำ
ผ้ำนทำงด้วนพิเศษ ค้ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 200,000 บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำถ้ำยเอกสำร ค้ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค้ำโฆษณำ
และเผยแพร้ประชำสัมพันธ้ (รำยจ้ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ้และเผยแพร้ข้ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน้ โรง
มหรสพ ค้ำจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ้ หรือส่ิงพิมพ้ต้ำงๆ) 
ค้ำธรรมเนียมต้ำงๆ ค้ำเบ้ียประกัน ค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช้น ค้ำจ้ำงท่ีปรึกษำ ค้ำจ้ำง
ออกแบบ ค้ำรับรองแบบ ค้ำจ้ำงท ำระบบแผนท่ีภำษี ค้ำจ้ำงทนำยควำม 
ค้ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญบัญชี ค้ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน website ค้ำจ้ำงเหมำท่ีมี
ลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซ่ึงป้ำยประชำสัมพันธ้ ป้ำยช่ือส ำนักงำน 
หรือป้ำยอ่ืนๆ ท่ีไม้มีลักษณะเป้นส่ิงก้อสร้ำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค่าใช่สอย 530,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก้ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน
ส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิเบิกเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร
ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุคอมพิวเตอร้ 100,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำแผ้นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ้บันทึกข้อมูล เทปบันทึก

ข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ้แบบเลเซอร้ กระดำษต้อเน่ือง หัวพิมพ้

หรือแถบพิมพ้ส ำหรับเคร่ืองพิมพ้คอมพิวเตอร้  เมำส้ (Mouse)  แผงแป้น

อักขระหรือแป้นพิมพ้ (Key Board) เคร่ืองอ้ำนและบันทึกข้อมูลแบบต้ำงๆ 

ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำผงซักฟอก สบู้ น้ ำยำดับกล่ิน แปรง ไม้กวำด แก้วน้ ำ จำน
รอง กระติกน้ ำร้อน สำยยำงฉีดน้ ำ ถังขยะแบบขำต้ัง น้ ำจืดท่ีซ้ือจำก
เอกชน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ปล๊ัก
ไฟฟ้ำ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระดำษ แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ ตรำยำง น้ ำหมึกปร้ินท้ 
ตลับผงหมึก คลิป  เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก เคร่ืองคิดเลข เคร่ือง
เย็บกระดำษ ตัวเย็บกระดำษ ลวดเย็บกระดำษ น้ ำด่ืมส ำหรับบริกำร
ประชำชนในส ำนักงำน สมุดบัญชี ส่ิงพิมพ้ท่ีได้จำกกำรซ้ือ ฯลฯ  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566  

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบ ำรุงรักษำซ้อมแซมทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

ค่าวัสดุ 265,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ เช้น ค้ำใช้จ้ำยในประชำสัมพันธ้กำรช ำระภำษีประจ ำป้ ค้ำวัสดุ
อุปกรณ้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย้สิน เช้น ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำถ้ำยเอกสำร ค้ำจ้ำงพนักงำนส ำรวจ 
ค้ำใช้จ้ำยในกำรปรับปรุงข้อมูล และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นในกำร
ปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย้สิน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 10,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย้สิน 200,000 บำท
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รวม

จ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร้ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม้
น้อยกว้ำ 19 น้ิว)

30,000 บำท

คุณลักษณะพ้ืนฐำน

- มีหน้วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม้น้อยกว้ำ 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง (Turbo

Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม้น้อยกว้ำ 4.3 GHz จ ำนวน 1 หน้วย

- หน้วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน้วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนำดไม้น้อยกว้ำ 8 MB

- มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย้ำงใดอย้ำงหน่ึง หรือดีกว้ำ ดังน้ี

1) เป้นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน้วยควำมจ ำขนำดไม้น้อยกว้ำ 2 GB หรือ

2) มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู้ภำยในหน้วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics

Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้หน้วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม้น้อยกว้ำ 2 GB หรือ

3) มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน้วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ

ขนำดไม้น้อยกว้ำ 2 GB

- มีหน้วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว้ำ มีขนำดไม้น้อยกว้ำ 8 GB

- มีหน้วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว้ำ ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State

Drive ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน้วย

- มีDVD-RW หรือดีกว้ำ จ ำนวน 1 หน้วย

- มีช้องเช่ือมต้อระบบเครือข้ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว้ำ จ ำนวน

ไม้น้อยกว้ำ 1 ช้อง

- มีช้องเช่ือมต้อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว้ำ ไม้น้อยกว้ำ 3 ช้อง

- มีแป้นพิมพ้และเมำส้

- มีจอแสดงภำพขนำดไม้น้อยกว้ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน้วย

- มีช้องเช่ือมต้อระบบเครือข้ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว้ำ จ ำนวนไม้น้อยกว้ำ 1 ช้อง

- มีช้องเช่ือมต้อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว้ำ ไม้น้อยกว้ำ 3 ช้อง

- มีแป้นพิมพ้และเมำส้

- มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม้น้อยกว้ำ 21 น้ิว ควำมละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สำมำรถใช้งำนได้ไม้น้อยกว้ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

ค่าครุภัณฑ่ 32,500 บาท

ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้หรืออิเล็กทรอนิกส้

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำไปรษณีย้ ค้ำธนำณัติ ค้ำดวงตรำไปรษณียำกร 
ค้ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส้ (GFMIS) ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

งบลงทุน 32,500 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้พ้ืนฐำนในส ำนักงำน ค้ำโทรศัพท้เคล่ือนท่ี ฯลฯ 
รวมถึงค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร และค้ำใช้จ้ำยเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
เช้น ค้ำเช้ำ ค้ำเช้ำเคร่ือง เลขหมำยโทรศัพท้ ค้ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ  ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566  

ค้ำบริกำรไปรษณีย้ 50,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 55,000 บาท

ค้ำบริกำรโทรศัพท้ 5,000 บำท
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รวม

จ ำนวนค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 18,840 บำท

เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัลประจ ำป้)  ต้ังไว้  
18,840.- บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล  ประจ ำป้ 2566    (ตำมหนังสือท่ี 
มท.0809.3/ว380 ลว 26 ก.ย.2558 เร่ืองประกำศ ก.จ.,ก.ท และก.อบต.
เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำร
ก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงิน
รำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558)

งบด าเนินงาน 28,840 บาท

ค่าตอบแทน 18,840 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 226,080 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก้พนักงำนส้วน
ต ำบลของหน้วยตรวจสอบภำยใน  ต ำแหน้ง นักวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน ประจ ำป้ 2566  (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.
0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35)

งบบุคลากร 226,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 226,080 บาท

จ ำนวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
- มีก ำลังไฟฟ้ำขำออก (Output) ไม้น้อยกว้ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม้น้อยกว้ำ 15 นำที
(เกณฑ้รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ้และระบบ
คอมพิวเตอร้ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 254,920 บาท

(เกณฑ้รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ้และระบบคอมพิวเตอร้ ฉบับเดือน

ธันวำคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500 บำท
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จ ำนวน
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของ

ส ำนักงำนปลัด  ต ำแหน้งพนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ (รถกระเช้ำ)ประจ ำป้ 

2566 (ตำมหนังสือ มท.0809.5/ว76ลว 26 ส.ค.2558 เร่ืองประกำศ ก.จ. ก.ท.และ

อบต. เร่ืองมำตรำฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง และประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนส้วนต ำบลจังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำน

จ้ำง (ฉบับท่ี 4) ประกำศ ณ วันท่ี 29 ก.ย. พ.ศ.2558)

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพ  เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ  เงินค้ำตอบแทน  เงินเพ่ิม

ต้ำง ๆ เงินเพ่ิมพิเศษจำกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงำนส้วนต ำบลท่ีเบิกได้ตำม

สิทธิ  ประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว

1372 ลว 1 ก.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

มำตรำ35)
ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 168,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลของ

ส ำนักงำนปลัด ต ำแหน้งเจ้ำพนักงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำป้ 2566 

(ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค.2558 

พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35)

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 5,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 242,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 69,000 บำท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 555,500 บาท

งบบุคลากร 242,000 บาท

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ในกำรเดินทำง

ไปรำชกำร  ค้ำลงทะเบียนต้ำงๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส้วนต ำบล 

พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร

ฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

ค่าใช่สอย 10,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ
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รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำน โดยค ำนวณจำก
จ ำนวนผู้มีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน ณ วันต้ังงบประมำณตำมบัญชีอัตรำค้ำเช้ำ
บ้ำนข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน ระเบียนกระทรวงหมำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำ
บ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 )พ.ศ.
2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2562 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค่าใช่สอย 65,000 บาท

ค้ำป้วยกำร อปพร. ต้ังไว้  18,000.-บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยให้แก้อำสำสมัครเพ่ือเป้นค้ำป้วยกำรชดเชยกำรงำน
หรือเวลำท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณะภัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยให้แก้
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ้ำยพลเรือนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินพ.ศ.
2560 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566
เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัลประจ ำป้)  ต้ังไว้  
25,500.- บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  
ประจ ำป้ 2566   (ตำมหนังสือท่ี มท.0809.3/ว380 ลว 26 ก.ย.2558 เร่ือง
ประกำศ ก.จ.,ก.ท และก.อบต.เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 
ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558)

ค้ำเช้ำบ้ำน 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 48,500 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 43,500 บำท

งบด าเนินงาน 313,500 บาท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำซ้อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ กรณีเป้นกำรจ้ำงเหมำท้ังค้ำส่ิงของท่ีซ้ือมำใช้ในกำรซ้อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย้สิน และค้ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก ครุภัณฑ้
และทรัพย้สินอ่ืน ๆ ท่ีช ำรุดเสียหำย และเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย้ ,ตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้งบประมำณ 
2566 

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณรงค้ป้องกันและแก้ไขป้ญหำ
สถำนกำรณ้ฝุ้นละอองขนำดเล็ก PM2.5เช้น  ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้  ค้ำ
วัสดุ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 เป้นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว้ำด้วยวิธีกำรเบิกค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส้งเสริมกีฬำและกำรแข้งขันขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 106 ข้อ 6

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย  เช้น  ค้ำวิทยำกรค้ำวัสดุ อุปกรณ้ ค้ำอำหำรว้ำง ฯลฯ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566 เป้นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 106 
ข้อ 5

โครงกำรรณรงค้ป้องกันและแก้ไขป้ญหำสถำนกำรณ้ฝุ้นละอองขนำดเล็ก PM
 2.5

10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร  ค้ำลงทะเบียนต้ำงๆ หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

โครงกำรฝ้กอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจ ำป้ 20,000 บำท

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรช้วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยในพ้ืนท่ี 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยเพ่ือช้วยเหลือประชำชนท่ีได้รับควำมเดือดร้อนจำก
สำธำรณภัย  เช้น กระเบ้ือง ไม้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว้ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช้วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ
105 ข้อ 2

โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ" 35,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำควำม 

ดี ด้วยหัวใจ “เช้น กำรจัดท ำป้ำยโครงกำร ค้ำวัสดุและอุปกรณ้   ฯลฯ ต้ัง

จ้ำยประจ ำป้ 2566 เป้นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยวิธีกำรเบิก

ค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส้งเสริมกีฬำและกำร

แข้งขันขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 

2566-2570) หน้ำ106 ข้อ 4

ค่าใช่สอย 235,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

งานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 235,000 บาท

งบด าเนินงาน 235,000 บาท

วัสดุจรำจร 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวัสดุจรำจร เช้น กรวยจรำจร สัญญำณ ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุเคร่ืองแต้งกำย 80,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดหำวัสดุเคร่ืองแต้งกำยท่ีองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน
มอบให้เจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือสวมใส้ในขณะปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยค้ำวัสดุเคร่ืองแต้งกำยของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 100,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน วัสดุส้ินเปลืองได้แก้ แก้ส
หุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 

ค่าวัสดุ 200,000 บาท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิให้กับ

ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ/หัวหน้ำฝ้ำยบริหำรกำรศึกษำ/หัวหน้ำ

ฝ้ำยส้งเสริมกำรศึกษำฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมประกำศ ก.อบต. จังหวัด

นครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ. 

2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับตำมประกำศคณะกรรมกำร

มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร

บริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2556 

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำงๆ เงินเพ่ิมค้ำครองชีพ เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ เงิน
ค้ำตอบแทนเงินค้ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำน
ส้วนต ำบล ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.
อบต.ท่ี มท.0809.2/ว138 ลว 30 ธค. 2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 35)

เงินประจ ำต ำแหน้ง 78,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล

ของกองกำรศึกษำให้กับต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ/หัวหน้ำฝ้ำย

บริหำรกำรศึกษำ/หัวหน้ำฝ้ำยส้งเสริมกำรศึกษำฯประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือ

ส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ท่ี มท.0809.2/ว138 ลว 30 ธค. 2558 พรบ.

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 35) 

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 10,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,555,300 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 1,307,400 บำท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,365,300 บาท

งบบุคลากร 1,555,300 บาท

โครงกำรฝ้กอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน(องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้)

100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้โครงกำรฝ้กอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 เป้นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566-2570) หน้ำ106 ข้อ 7



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 1/8/2565  09:16:42

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงตำมค ำส่ังท่ีได้รับมอบหมำย ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 

เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) จ ำนวน 
130,000 บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ประจ ำป้ 2566 
ตำมหนังสือท่ี มท.0809.3/ว380 ลว 26 กันยำยน 2558 เร่ือง ประกำศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ้ 
เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558) 

ค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท

ค่าตอบแทน 248,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 130,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพให้กับพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจต ำแหน้ง ผู้ช้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร กองกำรศึกษำ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว1372 ลว 1 ก.ค. 2558 พรบ.ระเบียบงำนบริหำรงำนบุคคล
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35 

งบด าเนินงาน 486,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจให้กับต ำแหน้ง ผู้ช้วย
เจ้ำพนักงำนธุรกำร กองกำรศึกษำ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือ 
มท. 0809.5/ว76 ลว 26 ส.ค. 2558 เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เร่ืองมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส้วนต ำบลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ้และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ประกำศ ณ วันท่ี 29 กันยำยน 
พ.ศ. 2558 

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 15,900 บำท

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 144,000 บำท
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รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

ค้ำเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร ของศูนย้พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนคลองใหม้ รำคำรวมวัสดุส้ินเปลือง ค้ำอะไหล้ ค้ำบริกำร
บ ำรุงรักษำ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ แต้ไม้รวมค้ำกระดำษเอกสำร ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรอย้ำงใดอย้ำงหน่ึงในกำรท ำส่ิงของต้ำงๆ 
หรืองำนท่ีมีลักษณะเดียวกันมิใช้กำรประกอบ ดัดแปลง ต้อเติม
เสริมสร้ำงครุภัณฑ้หรือส่ิงก้อสร้ำง เช้น ค้ำถ้ำยเอกสำร ค้ำเย็บหนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสือค้ำจ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ้ต้ำงๆ ค้ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ้ำยประเภทน้ี ฯลฯ ท่ีเป้นกิจกำรใน
อ ำนำจหน้ำท่ีขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

ค่าใช่สอย 110,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรช้วงเหลือบุตร
ของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน พ.ศ. 2536 ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี มท. 0803/ว1318 ลว 4 กรกฎำคม 2559 ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566 

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำ
บ้ำน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ค้ำเช้ำบ้ำน 90,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 10,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร้ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม้ยืน
นำน หรือส่ิงของโดยสภำพเม่ือใช้แล้วย้อมส้ินเปลืองหมดไป อุปกรณ้
ส ำหรับท ำป้ำย ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ(ตำมหนังสือกรมส้งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  
2564) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 6,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง ได้แก้ 
น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ในงำนกองกำรศึกษำ (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  
2564) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม้ยืนนำน 
หรือส่ิงของโดยสภำพเม่ือใช้แล้วย้อมส้ินเปลืองหมดไป เช้น น้ ำยำล้ำง
ห้องน้ ำ ไม้กวำด สบู้ แปรง ผงซักฟอก ไม้ถูพ้ืน ผ้ำปูโต้ะ แก้วน้ ำ น้ ำด่ืม 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซมทรัพย้สินท่ีช ำรุดเสียหำยให้อยู้ใน
สภำพดีสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช้น คอมพิวเตอร้ เคร่ืองพิมพ้ 
เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองกรองน้ ำ และอ่ืนๆ ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ 36,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร ค้ำลงทะเบียนต้ำงๆ หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 และตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 40,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวนโครงกำรอุดหนุนสถำนศึกษำต ำบลคองใหม้ด้ำนกำรศึกษำ 324,000 บำท

เงินอุดหนุน 324,000 บาท

เงินอุดหนุนส้วนรำชกำร

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช้น ค้ำใช้จ้ำยเก่ียวกับ
กำรใช้ระบบอินเตอร้เน็ต รวมถึงอินเตอร้เน็ตกำร้ด และค้ำส่ือสำรอ่ืน ๆ 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

งบเงินอุดหนุน 324,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้พ้ืนฐำนของศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ 
รวมท้ังค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร และค้ำใช้จ้ำยเก่ียวกับกำรใช้บริกำร 
เช้น ค้ำเช้ำ ค้ำเช้ำเคร่ือง เคร่ือง เลขหมำยโทรศัพท้ ค้ำบ ำรุงรักษำสำย 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

ค้ำบริกำรโทรศัพท้ 2,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 92,000 บาท

ค้ำไฟฟ้ำ 75,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม้ยืนนำน หรือ
ส่ิงของโดยสภำพเม่ือใช้แล้วย้อมส้ินเปลืองหมดไป และวัสดุประกอบ
อะไหล้ส ำหรับกำรซ้อมแซมเช้น แป้นพิมพ้ เมนบอร้ด เมมโมร่ีชิป เมำส้ 
แผ้นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ้เคร่ืองปร้ินเตอร้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 
(ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564) 
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิให้กับ
ต ำแหน้ง ครูช ำนำญกำรต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส้วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับ
ต ำแหน้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2559 

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพ เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ เงินค้ำตอบแทนเงิน
เพ่ิมต้ำงๆ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนส้วนต ำบล ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ท่ี มท.
0809.2/ว138 ลว 30 ธค. 2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 35)

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก้พนักงำนส้วน
ต ำบลของกองกำรศึกษำต ำแหน้ง ครูช ำนำญกำร ครู คศ.1 ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ท่ี มท.
0809.2/ว138 ลว 30 ธค. 2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 35)

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 10,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,204,800 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 585,800 บำท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,821,141 บาท

งบบุคลากร 1,204,800 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เงิน
อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน (สพฐ.) เพ่ือเป้นค้ำกำรจ้ำงครู กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ้ และกำร
เรียนกำรสอนท่ีจ ำเป้นให้แก้สถำนศึกษำในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3 แห้ง ๆ 
ละ 108,000 บำท (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วน
มำก ท่ี มท 0893.3/ว 0020 ลงวันท่ี 6 มกรำคม 2552) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินอุดหนุนขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2563 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 109 ข้อ 10
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รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้)  จ ำนวน 

92,500 บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) 

ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ประจ ำป้ 2566 ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก้อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษำ ตำมหนังสือท่ี มท.0809.3/ว380 ลว 26 กันยำยน 2558 เร่ือง 

ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 

ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558)

ค่าใช่สอย 767,875 บาท

ค่าตอบแทน 92,500 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 92,500 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินค้ำเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพให้แก้พนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต ำแหน้ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
จ ำนวน 2 คน ต ำแหน้ง ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) จ ำนวน 1 คน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
1372 ลว 1 ก.ค. 2558 พรบ.ระเบียบงำนบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 มำตรำ 35

งบด าเนินงาน 1,684,341 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป
ของกองกำรศึกษำ ต ำแหน้ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ ำนวน 2 คน ต ำแหน้ง 
ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) จ ำนวน 2คน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือ มท. 
0809.5/ว76 ลว 26 ส.ค. 2558 เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เร่ืองมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง และประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส้วนต ำบลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ้และเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ประกำศ ณ วันท่ี 29 กันยำยน พ.ศ. 
2558

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 44,000 บำท

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 523,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยด ำเนินโครงกำรส้งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของศูนย้พัฒนำเด็กเล็กต ำบลคลองใหม้ เพ่ือให้
บุคลำกรในศูนย้พัฒนำเด็กเล็กมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ปฏิบัติภำรกิจท่ี
ได้รับมอบหมำยได้อย้ำงเต็มศักยภำพ และน ำไปประยุกต้พัฒนำกำรเรียน
ได้อย้ำงมีคุณภำพเป้นไปตำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรม
ของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.
2566-2570) หน้ำ 109 ข้อ 7

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส้งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ภำยใน รร. ต ำบลคลองใหม้ อบรมให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพแก้เด็กและ
เยำวชนได้ใช้เวลำว้ำงให้เกิดประโยชน้ในช้วงป้ดภำคเรียน พัฒนำ
คุณภำพชีวิตท่ีดี ห้ำงไกลจำกส่ิงอบำยมุขและส่ิงเสพติด ฯลฯต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร
ฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566   ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 95 ข้อ 4

โครงกำรส้งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำครู ผู้ช้วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก

15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห้งชำติ เพ่ือ
ส้งเสริมด้ำนกำรศึกษำ ส้งเสริมคุณภำพชีวิตเด็กเช้นค้ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ค้ำจัดสถำนท่ี ค้ำเช้ำเต็นท้ ค้ำเคร่ืองเสียง ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร ค้ำตอบแทนวิทยำกร ค้ำของขวัญของรำงวัลค้ำ
กำรละเล้นอ่ืนๆค้ำน้ ำด่ืมและน้ ำแข็ง ค้ำวัสดุอุปกรณ้ต้ำงๆและค้ำใช้จ้ำย
อ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นและเก่ียวข้อง ฯลฯต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข้งขัน
กีฬำ และกำรส้งนักกีฬำเข้ำร้วมกำรแข้งขันกีฬำขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 94 
ข้อ 2

โครงกำรส้งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนภำยในโรงเรียนต ำบลคลองใหม้ 25,000 บำท

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห้งชำติ 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค้ำหนังสือเรียน ค้ำอุปกรณ้กำรเรียน ค้ำ

เคร่ืองแบบนักเรียน และค้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ส ำหรับศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนคลองใหม้ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 

ลว. 14 กรกฎำคม 2563 (ประมำณกำร 85 คน)

  1. ค้ำจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับเด็กอำยุ 2-5 ป้ อัตรำคนละ 1,700 บำท/ป้

 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 108 ข้อ 5   

2.ค้ำหนังสือเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ป้ อัตรำคนละ 200 บำท/ป้

 3. ค้ำอุปกรณ้กำรเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ป้ อัตรำคนละ 200 บำท/ป้

 4. ค้ำเคร่ืองแบบนักเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ป้ อัตรำคนละ 300 บำท/ป้

 5. ค้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ป้ อัตรำคนละ 430 บำท/ป้

 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ศึกษำตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 

108 ข้อ 6

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรอบรมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก้เด็กนักเรียน เยำวชนต ำบลคลองใหม้น ำหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.
2566-2570) หน้ำ 108 ข้อ 4

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 240,550 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส้งเสริมสุขภำวะครอบครัวในศูนย้

พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ือส้งเสริมสุขภำวะครอบครัวในศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก อบรมให้

ควำมรู้แก้ผู้ปกครองชุมชนในกำรส้งเสริมพัฒนำกำรเด็ก เช้น ค้ำอำหำร 

ค้ำอำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำป้ำยโครงกำร ค้ำตอบแทนวิทยำกร ค้ำวัสดุ

อุปกรณ้ต้ำงๆ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.

2566-2570) หน้ำ 94 ข้อ 3

โครงกำรสนับสนุนกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก้เด็กนักเรียน 
เยำวชนต ำบลคลองใหม้

10,000 บำท

โครงกำรส้งเสริมสุขภำวะครอบครัวในศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท
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รวม

รวม

เงินอุดหนุนส้วนรำชกำร

งบเงินอุดหนุน 1,932,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,932,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 823,966 บำท

ค้ำอำหำรเสริม(นม) ศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  162,877  บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)ให้กับศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
คลองใหม้ จ ำนวน260 วัน อัตรำคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 85 คน ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 
108 ข้อ 3
ค้ำอำหำรเสริม(นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.  จ ำนวน    661,089  บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)ให้กับนักเรียนช้ันอนุบำล ช้ัน
ประถมศึกษำป้ท่ี  1-6โรงเรียนบ้ำนคลองใหม้ โรงเรียนบ้ำนดอนทอง 
โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ ในสังกัด สพฐ. จ ำนวน 260 วัน อัตรำคนละ 
7.37 บำท จ ำนวน 345 คน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 108 ข้อ 3

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสำนสัมพันธ้ครอบครัวในศูนย้
พัฒนำเด็กเล็ก อบรมให้ควำมรู้แก้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน สร้ำง
ควำมสัมพันธ้ในครอบครัว เช้น ค้ำอำหำร ค้ำอำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค้ำป้ำยโครงกำร ค้ำตอบแทนวิทยำกร ค้ำวัสดุอุปกรณ้ต้ำงๆ และ
ค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 94 ข้อ 1

ค่าวัสดุ 823,966 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ 
จ ำนวน 245วันอัตรำม้ือละ 21 บำท จ ำนวน 85 คน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 109 ข้อ 8

โครงกำรสำนสัมพันธ้ครอบครัวในศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำกำรสนับสนุนอำหำร
กลำงวันให้กับศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก

437,325 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน
รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว้และข้ึนทะเบียนสัตว้ 9,000 บำท

งบด าเนินงาน 9,000 บาท

ค่าใช่สอย 9,000 บาท

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพ  เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ  เงินค้ำตอบแทน  เงิน

เพ่ิมต้ำง ๆ เงินเพ่ิมพิเศษจำกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงำนส้วนต ำบลท่ีเบิกได้

ตำมสิทธิ  ประจ ำป้ 2566 ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.

0809.2/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2542 มำตรำ35)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 168,360 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล

ของส ำนักงำนปลัด ต ำแหน้งนักวิชำกำรสำธำรณสุข   95,040

-ต ำแหน้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  73,320

 ประจ ำป้ 2566(ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว

138 ลว 30 ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 มำตรำ35)

งบบุคลากร 178,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 178,360 บาท

ค้ำอำหำรกลำงวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.  จ ำนวน    1,932,000  บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนช้ันอนุบำล ช้ันประถมศึกษำป้

ท่ี 1-6 โรงเรียนบ้ำนคลองใหม้ โรงเรียนบ้ำนดอนทอง โรงเรียนวัดบำงช้ำง

เหนือ ในสังกัด สพฐ. จ ำนวน 200 วัน อัตรำม้ือละ 28 บำท จ ำนวน 345 

คน  ข้อ 3ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินอุดหนุนขององค้กรปกครอง

ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว2019 ลว. 30 มิ.ย. 

2565 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 107 ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 187,360 บาท

โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนท่ีอยู้ในเขตรับผิดชอบของ อบต.สนับสนุนอำหำร
กลำงวัน

1,932,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมส้งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือ

สุขภำพของประชำชนต ำบลคลองใหม้เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำอำหำร

กลำงวัน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 เป้นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว้ำด้วยวิธีกำรเบิกค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร

ส้งเสริมกีฬำและกำรแข้งขันขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 97 ข้อ 3

เพ่ือจ้ำยเป้นโครงกำรรณรงค้และป้องกันแก้ไขป้ญหำยำเสพติด To Be

Numberone ต ำบลคลองใหม้เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำอำหำร

กลำงวัน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย

ค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 97 ข้อ 5

โครงกำรส้งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพของประชำชนต ำบลคลองใหม้ 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยโครงกำรรณรงค้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เช้น ค้ำน้ ำยำพ้นยุง ค้ำทรำยอะเบท ค้ำอำหำรกลำงวัน ค้ำประชำสัมพันธ้ 

ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 เป้นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย

วิธีกำรเบิกค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส้งเสริมกีฬำ

และกำรแข้งขันขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 แผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 96 ข้อ 2

โครงกำรรณรงค้และป้องกันแก้ไขป้ญหำยำเสพติด To Be Numberone 
ต ำบลคลองใหม้

40,000 บำท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรรณรงค้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต ำบลคลองใหม้ 100,000 บำท

งบด าเนินงาน 280,000 บาท

ค่าใช่สอย 280,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยจ้ำงเหมำบริกำรส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว้
และข้ึนทะเบียนสัตว้ตำมโครงกำรสัตว้ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมจ ำนวนสุนัข/แมวท่ีมีเจ้ำขิงและไม้มีเจ้ำของ ตัวละ 3 บำท ป้
ละ 2 คร้ัง คร้ังแรกภำยในเดือนธันวำคมและคร้ังท่ี 2 ภำยใน เดือน
มิถุนำยนต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 280,000 บาท
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จ ำนวนเงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว เงินปรับเพ่ิม
ตำมคุณวุฒิ เงินค้ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำน
ส้วนต ำบล  (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35)ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 474,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล กองสวัสดิกำรสังคม ได้แก้ 

ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม   (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.

อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

งบบุคลากร 518,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 518,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณรงค้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
จ ำนวนทะเบียนคุม สุนัขและแมว เช้น ค้ำวัคซีนพร้อมอุปกรณ้ ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้ ค้ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด้วนท่ีสุด ที มท 0810.5/ว 0994 ลว. 24 กุมภำพันธ้
0560 และหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/729 ลว. 31มีนำคม 2560 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 96 ข้อ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห่

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห่ 680,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมป้องกันสุขภำพช้องปำกเด็ก
ก้อนวัยเรียนในศูนย้พัฒนำเด็กเล็กต ำบลคลองใหม้เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำ
เคร่ืองด่ืม ค้ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566-2570) หน้ำ 97 ข้อ 4

โครงกำรสัตว้ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำต ำบลคลองใหม้ 60,000 บำท

โครงกำรส้งเสริมป้องกันสุขภำพช้องปำกเด็กก้อนวัยเรียนในศูนย้พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลคลองใหม้

40,000 บำท
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รวมค่าใช่สอย 24,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำเช้ำบ้ำน 72,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำน ค้ำเช้ำซ้ือ และกำรกู้เพ่ือกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือพัก
อำศัย ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำ
ด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 40,000 บำท

ประเภทเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ จ ำนวน40,000  บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ส ำหรับพนักงำนส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  (ตำมหนังสือท่ี 
มท.0809.3/ว380 ลว 26 ก.ย.2558 เร่ืองประกำศ ก.จ.,ก.ท และก.อบต.
เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำร
ก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงิน
รำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง
ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558)

งบด าเนินงาน 158,000 บาท

ค่าตอบแทน 112,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน้ง 42,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ  ได้แก้ 
ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม   (ตำมประกำศ ก.อบต.
จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำเงินประจ ำต ำแหน้ง 
พ.ศ.2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับตำมประกำศ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556) 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ้ และทรัพย้สิน
ต้ำงๆ ของ อบต.ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ฯลฯ   (ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท.0808.2/ว.0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ้ 
2562) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และ
นอกรำชอำณำจักร เช้น ค้ำลงทะเบียน ค้ำเดินทำง ค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำ
พำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก ค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค้ำบริกำรจอดรถ  ค้ำใช้จ้ำย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเดินทำงไปรำชกำรให้กับพนักงำนส้วนต ำบล   
(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 5,000 บำท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

รำยจ้ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 2,000 บำท

ค้ำรับรอง  จ ำนวน    2,000  บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศงำน
ตรวจงำน หรือเย่ียมชมหรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
ร้วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช้น ค้ำอำหำร ค้ำอำหำรว้ำงค้ำ
เคร่ืองด่ืม ค้ำของขวัญหรือของท่ีระลึก ค้ำพิมพ้เอกสำร ค้ำใช้จ้ำยท่ี
เก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง ประชุม รวมท้ังค้ำบริกำร ฯลฯ ท่ีจ ำเป้น  
(ตำมหนังสือท่ี มท.0808.4/ว.2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎำคม 2548) ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นจ้ำงเหมำค้ำถ้ำยเอกสำร เข้ำปกหนังสือ หรือค้ำเย็บเล้ม
หนังสือ ค้ำโฆษณำและเผยแพร้ ค้ำบริกำรรับใช้ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรฯลฯ  
(ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว้ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือท่ี มท. 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9 
ธันวำคม 2559) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 4,000 บำท

งบลงทุน 4,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 4,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร้ 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ วัสดุส้ินเปลือง  เช้น อุปกรณ้
บันทึกข้อมูล คีย้บอร้ดเมนบอร้ดเมำส้ เมมโมร่ีชิฟ หมึกคอมพิวเตอร้ 
ฯลฯ (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

วัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร้ข้ำวสำรต้ำง ๆ ของกอง
สวัสดิกำรสังคม เช้น แผ้นพับ วำรสำร ใบปลิว สต๊ิกเกอร้ ฟ้วเจอร้บอร้ด 
ป้ำยประชำสัมพันธ้ หรือส่ิงพิมพ้ต้ำงๆ   (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  
2564) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช้น แปรงขัดพ้ืน ไม้กวำด ถุง
ขยะ น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำดับกล่ิน น้ ำยำปรับอำกำศ ฯลฯ(ตำมหนังสือ
กรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภำคม  2564) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต้ำง ๆ  เช้น กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม 
ตรำยำง ลวดเย็บกระดำษ กำว  ส่ิงพิมพ้ท่ีได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ้ 
แบบพิมพ้ หมึก และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  
2564) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

ค่าวัสดุ 22,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว เงินปรับเพ่ิม
ตำมคุณวุฒิ เงินค้ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำน
ส้วนต ำบล   (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 453,500 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล กองสวัสดิกำรสังคม ได้แก้ 

หัวหน้ำฝ้ำยสังคมสงเครำะห้   (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำน

บุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

งบบุคลากร 593,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 593,500 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงหุ้มหนัง PU  จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 

4,000 บำท  โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

 คุณลักษณะพ้ืนฐำน

1) เก้ำอ้ีส ำนักงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีมีสีด ำ ขนำดประมำณกว้ำง 58 ซ.ม.Xลึก 56 ซ.

ม.Xสูง 103 ซ.ม. 

2) โครงท่ีน่ังและหลังพิงบุฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียมอย้ำงดี

3) โครงเท้ำแขนผลิตจำกเหล็กชุบโครเม่ียมตัดข้ึนรูปบุฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม 

4) โครงขำเป้นชนิดล้อเล่ือน 5 ขำ ผลิตจำกโลหะชุบโครเม่ียมปรับระดับสูงต่ ำได้

ด้วยโช็คแก้ส

5) มีแกนล็อคควบคุมระบบกำรเอนของเก้ำอ้ีแยกอิสระจำกแกนปรับสูงต่ ำ

 เป้นครุภัณฑ้ ต้ังจ้ำยนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ้ของส ำนักงบประมำณ 

สำมำรถจัดหำได้ตำมท้องตลำดของจังหวัดนครปฐม โดยค ำนึกถึงประโยชน้ใช้สอย 

ควำมเหมำะสม ประหยัดงบประมำณ และไม้เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้  ต้ังจ้ำย

ประจ ำป้ 2566  (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห่ 845,500 บาท
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รวม

รวม

จ ำนวนค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 47,000 บำท

ประเภทเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ จ ำนวน    47,000  บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) 

ส ำหรับพนักงำนส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง (ตำมหนังสือท่ี มท.0809.3/ว

380 ลว 26 ก.ย.2558 เร่ืองประกำศ ก.จ.,ก.ท และก.อบต.เร่ืองก ำหนด

มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้

ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้ส ำหรับ

พนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครองส้วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2558)

งบด าเนินงาน 252,000 บาท

ค่าตอบแทน 97,000 บาท

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำง ๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว เงินปรับปรุง
เงินเดือนให้กับพนักงำนจ้ำง ของพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  (ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวำคม 
2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 
3)ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมต ำแหน้งและอัตรำท่ี
กรอบอัตรำก ำลัง 3 ป้ พนักงำนจ้ำง  ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลอง
ใหม้ (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 
138 ลว 30 ธันวำคม 2558 , พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เงินประจ ำต ำแหน้ง 18,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ  ได้แก้ 
ต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยสังคมสงเครำะห้   (ตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัด
นครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำเงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.
2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับตำมประกำศคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนกลำง
กำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556)  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรฝ้กอบรมดูแลสุขภำพและพัฒนำคุณภำพคนพิกำร 15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมดูแลสุขภำพและพัฒนำคุณภำพ
คนพิกำร โดยกำรให้ควำมรู้แก้คนพิกำร ผู้ดูแลคนพิกำร และครอบครัว 
ให้สำมำรถดูแลสุขภำพคนพิกำรได้ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตท้ังด้ำนกำรประกอบอำชีพ  ด้ำนสังคมและสภำพแวดล้อม ท่ี
เป้นอยู้ให้สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้แก้ตนเอง
และครอบครัว  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2566-2570) หน้ำ 102 ข้อ 3 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และ
นอกรำชอำณำจักร เช้น ค้ำลงทะเบียน ค้ำเดินทำง ค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำ
พำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก ค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค้ำบริกำรจอดรถ ค้ำใช้จ้ำย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเดินทำงไปรำชกำรให้กับพนักงำนส้วนต ำบล   
(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561) ต้ังจ้ำยประจ ำป้  2566

ค่าใช่สอย 155,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

ค้ำเช้ำบ้ำน 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำน ค้ำเช้ำซ้ือและกำรกู้เพ่ือกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือพัก
อำศัย ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำเช้ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562)
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวมค่าใช่สอย 3,200,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 3,360,000 บาท

งบด าเนินงาน 3,360,000 บาท

โครงกำรสงเครำะห้ผู้สูงวัยใส้ใจผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ท่ีพ่ึง 15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรสงเครำะห้ผู้สูงวัยใส้ใจผู้ด้อยโอกำสและคน
ไร้ท่ีพ่ึง โดยกำรให้ควำมรู้ในกำรด ำเนินชีวิตท้ังทำงด้ำนสุขภำพ 
เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงส้งผลต้อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 103 
ข้อ 5 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้สูงอำยุ 15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของผู้สูงอำยุ เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้มีคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพและ
สังคมท่ีดีข้ึน และสนับสนุนให้ชุมชนมีส้วนร้วมในกำรดูแลผู้สูงอำยุมำก
ข้ึน ฯลฯ โดยจ้ำยเป้นค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุ
อุปกรณ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้มเอกสำร และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 103 
ข้อ 4 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรฝ้กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพผู้สูงอำยุ 100,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพผู้สูงอำยุ 

เพ่ือส้งเสริมและให้ควำมรู้เร่ืองของสวัสดิกำรสังคมท่ีผู้สูงอำยุพ่ึงได้รับ  และ

สนับสนุนให้ชุมชนมีส้วนร้วมในกำรดูแลผู้สูงอำยุมำกข้ึน ฯลฯ โดยจ้ำยเป้น

ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำใช้จ้ำยในกำรทัศนศึกษำดูงำน ค้ำวัสดุ

อุปกรณ้ ค้ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนท่ีต้ำง ๆ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 104 

ข้อ 8 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและ

กำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)
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จ ำนวนเงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว เงินปรับเพ่ิม
ตำมคุณวุฒิ เงินค้ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำน
ส้วนต ำบล    (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 884,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล กองสวัสดิกำรสังคม 
ได้แก้ หัวหน้ำฝ้ำยส้งเสริมสวัสดิกำรสังคม , นักพัฒนำชุมชนช ำนำญ
กำร   (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 
138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35)ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

งบบุคลากร 904,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 904,000 บาท

ถังขยะพลำสติก ต้ังไว้160,000  บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือถังขยะพลำสติก  ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 200  ลิตร  

เพ่ือใช้รองรับขยะมูลฝอยตำมบ้ำนเรือนประชำชนในเขต อบต. ต้ังจ้ำย

ประจ ำป้ 2566  

แผนงานสร่างความเข่มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข่มแข็งชุมชน 1,466,000 บาท

ค่าวัสดุ 160,000 บาท

วัสดุอ่ืน 160,000 บำท

ค้ำท้ิงขยะมูลฝอย 3,200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำท้ิงขยะมูลฝอย  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก

รำชอำณำจักร เช้น ค้ำลงทะเบียน ค้ำเดินทำง ค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำ

ท่ีพัก ค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค้ำบริกำรจอดรถ ค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรเดินทำงไปรำชกำรให้กับพนักงำนส้วนต ำบล  (ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 

2566

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ของพนักงำนส้วนต ำบล    ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร

พนักงำนส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549) 

ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566
ค่าใช่สอย 465,000 บาท

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 72,000 บำท

ประเภทเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ จ ำนวน 72,000  บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) 

ส ำหรับพนักงำนส้วนต ำบล(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำร

ก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัล

ประจ ำป้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ินให้เป้นรำยจ้ำยอ่ืนของ อปท. พ.ศ.2558)ต้ัง

จ้ำยประจ ำป้ 2566

งบด าเนินงาน 562,000 บาท

ค่าตอบแทน 97,000 บาท

เงินประจ ำต ำแหน้ง 18,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ  ได้แก้ 

ต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยส้งเสริมสวัสดิกำรสังคม   (ตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัด

นครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำเงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.2547 

และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำน

กำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำน

บุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมส้งเสริมอำชีพให้แก้ประชำชน

ต ำบลคลองใหม้ เพ่ือส้งเสริมอำชีพให้แก้ประชำชนท่ีว้ำงงำน รำยได้น้อย ให้มี

อำชีพและมีรำยได้เพียงพอต้อกำรด ำรงชีวิตและสำมำรถเล้ียงตนเองและ

ครอบครัวได้ โดยจ้ำยเป้น ค้ำสมนำคุณวิทยำกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและ

เคร่ืองด่ืม  ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ  ท่ี

เก่ียวข้อง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

หน้ำ 90 ข้อ 1 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร

ฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมพัฒนำประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติงำนฯ ให้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ คุ้มครอง พิทักษ้สิทธ์ิ มีควำมเสมอ

ภำคและควำมเป้นธรรมทำงสังคม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน

ครอบครัว ให้มีควำมม่ันคงเป้นป้กแผ้น เพ่ือเป้นกลไกในกำรพัฒนำสังคมและ

ชุมชน ตำมกรอบกิจกรรมท่ีก ำหนด โดยเป้นค้ำใช้จ้ำยประเภท ค้ำวิทยำกร 

ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค้ำเอกสำร ค้ำใช้จ้ำยในกำร

ทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำควำมรู้ให้กับคณะกรรมกำรและกลุ้มสตรี 

ค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นและเก่ียวข้อง  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 91 ข้อ 5 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรฝ้กอบรมส้งเสริมอำชีพให้แก้ผู้มีรำยได้น้อยต ำบลคลองใหม้ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในโครงกำร BIG cleaning day ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำร

รักษำควำมสะอำดเรียบร้อยในชุมชน ท ำควำมสะอำดแม้น้ ำ ล ำคลอง ถนน

สำธำรณะ บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เช้นกำรจัดท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ้ ค้ำวัสดุ อุปกรณ้ ค้ำอำหำร ฯลฯ ในต ำบลคลองใหม้ หมู้ท่ี 1-

หมู้ท่ี 6 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยวิธีกำรเบิก

ค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส้งเสริมกีฬำและกำร

แข้งขันขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 

2566-2570) หน้ำ 113 ข้อ 4
โครงกำรฝ้กอบรมพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี กลุ้มสตรีต ำบลคลองใหม้

250,000 บำท

โครงกำร BIG  cleaning day 15,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 1/8/2565  09:16:42

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำย โครงกำรรณรงค้ประชำสัมพันธ้เก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อม เช้น กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ้ กำรรณรงค้ขยะมูลฝอย  
ฯลฯ จ ำนวน 6 หมู้บ้ำน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยวิธีกำรเบิกค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัด
กิจกรรมสำธำรณะ กำรส้งเสริมกีฬำและกำรแข้งขันขององค้กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 
113 ข้อ 1

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณงค้กำรคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) เพ่ือ
ลดปริมำณขยะป้ญหำส่ิงแวดล้อมให้กับคณะผู้บริหำรฯ พนักงำน และ
ผู้น ำชุมชน ฯลฯ ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  เพ่ือจ้ำยเป้น
ค้ำวิทยำกร ค้ำอำหำร ค้ำอำหำรว้ำง ค้ำวัสดุ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยวิธีกำรเบิกค้ำใช้จ้ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส้งเสริมกีฬำและกำรแข้งขันของ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566-2570) หน้ำ 113 ข้อ 2

โครงกำรรณรงค้ประชำสัมพันธ้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพให้แก้อำสำสมัครในชุมชน

และผู้น ำชุมชน เช้น อสม. , ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ/คนพิกำร , จิตอำสำ , ผู้น ำชุมชน 

ฯลฯ โดยจ้ำยเป้นค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุ-อุปกรณ้  ค้ำ

จัดท ำรูปเล้มเอกสำร  และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำม

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 100 ข้อ 3 (ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำร

ฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรรณรงค้คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพ่ือลดปริมำณขยะป้ญหำส่ิงแวดล้อม
(ต้อยอด)

25,000 บำท

โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครในชุมชนและผู้น ำชุมชน 10,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในจัดโครงกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมเพ่ือน ำ
ข้อมูลมำจัดท ำเป้นแผนพัฒนำท้องถ่ิน  หนังสือกระทรวงมหำดไทย มท.
0810.3/ว5797ลว.10 ตุลำคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด้วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.3/ว2931ลว.15 พ.ค.2562 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกค้ำใช้จ้ำยในกำร
บริหำรงำนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 128 ข้อ 1

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมและพัฒนำกลุ้ม/เครือข้ำยต ำบล

คลองใหม้ ให้ได้รับกำร

ส้งเสริมและพัฒนำกลุ้มต้ำงๆ เช้น กลุ้มวิสำหกิจชุมชน กลุ้มสัมมำชีพ กลุ้ม

เกษตร ฯลฯ (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 287 ลงวันท่ี 

1 กุมภำพันธ้ 2555 เร่ือง แจ้งแนวทำงกำรส้งเสริมวิสำหกิจชุมชน และ

พระรำชบัญญัติส้งเสริมวิสำหกิจชุมชน)  โดยจ้ำยเป้น ค้ำสมนำคุณวิทยำกร 

ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม  ค้ำรถโดยสำรปรับอำกำศไม้ประจ ำทำง  

ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้มเอกสำร  ค้ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนท่ีต้ำงๆ 

และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.

2566-2570) หน้ำ 91 ข้อ 3 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย

ค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557)

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมเพ่ือน ำข้อมูลมำจัดท ำเป้นแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน

25,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมกำรเรียนรู้กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง ให้แก้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ได้เพ่ิมพูนควำมรู้แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง และสำมำรถน ำมำประยุกต้ใช้ให้เหมำะสมในพ้ืนท่ีของเกษตรกรเอง  

โดยจ้ำยเป้นค้ำสมนำคุณวิทยำกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุ

อุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้มเอกสำร และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

หน้ำ 90 ข้อ 2 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร

ฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรส้งเสริมและพัฒนำกลุ้ม/เครือข้ำยต ำบลคลองใหม้ 15,000 บำท

โครงกำรส้งเสริมกำรเรียนรู้กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ทักษะด้ำนอุบัติภัยแก้
เยำวชนต ำบลคลองใหม้เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำอำหำรว้ำง ค้ำเอกสำร ฯลฯ 
ตังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยใน
กำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 99 ข้อ 1

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแก้
ประชำชน และเจ้ำหน้ำท่ีเช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำอำหำรว้ำง ค้ำเอกสำร 
ฯลฯ ตังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำย
ในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 
2557 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 128 ข้อ 2

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ทักษะด้ำนอุบัติภัยแก้เยำวชนต ำบลคลองใหม้ 15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรอนุรักษ้พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ)  
เพ่ือส้งเสริมพันธุกรรมพืชในชุมชน ให้มีคุณภำพดีและคงอยู้กับชุมชน
ต้อไป โดยจ้ำยเป้นค้ำสมนำคุณวิทยำกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้ม
เอกสำร และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/ว916 ลงวันท่ี 6 พฤษภำคม 
2564 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
หน้ำ 91 ข้อ 4 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร
ฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557) 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแก้ประชำชน และเจ้ำหน้ำท่ี 15,000 บำท

โครงกำรอนุรักษ้พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ)

40,000 บำท
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จ ำนวนค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 18,000 บำท

เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้)  จ ำนวน 
18,000 บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ให้แก้พนักงำนจ้ำง ต ำแหน้ง คนสวน จ ำนวน 2 คน ประจ ำป้ 
2566  ตำมหนังสือท่ี มท.0809.3/ว380 ลว 26 กันยำยน 2558 เร่ือง 
ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วน
ท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2558)

งบด าเนินงาน 28,000 บาท

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินค้ำเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพให้แก้พนักงำน
จ้ำงท่ัวไป ต ำแหน้ง คนงำน จ ำนวน 2 คน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำม
หนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว1372 ลว 1 
ก.ค. 2558 พรบ.ระเบียบงำนบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
มำตรำ 35 

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไปของกองกำรศึกษำ ต ำแหน้ง 
คนงำน จ ำนวน 2 คน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566ตำมหนังสือ มท. 0809.5/ว
76 ลว 26 ส.ค. 2558 เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง
มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง และประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส้วนต ำบลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑ้และเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ประกำศ ณ วันท่ี 29 กันยำยน พ.ศ. 
2558

งบบุคลากร 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 240,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 268,000 บาท
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จ ำนวนโครงกำรส้งเสริม สนับสนุนกำรแข้งขันกีฬำในระดับต้ำง ๆ ภำยในหมู้บ้ำน
และต ำบลคลองใหม้

30,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมให้เด็กและเยำวชน ประชำชนต ำบลคลอง
ใหม้ เสริมสร้ำงสุขภำพ ใช้เวลำว้ำงให้เป้นประโยชน้ พัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำได้มีโอกำสเล้นกีฬำและออกก ำลังกำยอย้ำงถูก
วิธี ส้งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรแข้งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคคี กำร
จัดกำรแข้งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด และกำรจัดกำรแข้งขันกีฬำระดับ
หมู้บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัด
กิจกรรมสำธำรณะ กำรส้งเสริมกีฬำและกำรแข้งขันกีฬำขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.
2566-2570) หน้ำ 92 ข้อ 1

ค่าใช่สอย 30,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย

งานกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี งำนวันส ำคัญทำงรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี และกำรจัดงำนพิธีวันส ำคัญ
ทำงรำชกำรต้ำงๆ เช้น วันป้ยมหำรำช และประเพณีศำสนำวันส ำคัญทำง
ศำสนำ ค้ำจัดซ้ือพำนพุ้มดอกไม้ ค้ำจัดหำดอกไม้ประดับในพิธีกำร ค้ำ
พวงมำลำ ป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ้และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นและ
เก่ียวข้องในกำรจัดงำนรัฐพิธีและกำรจัดงำนพิธีส ำคัญต้ำงๆ ท่ีผู้บริหำร
ท้องถ่ินอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้หรือมีหนังสือส่ังกำรให้จัดท ำ ฯลฯต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  
ตำมตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 112 ข้อ 6

ค่าใช่สอย 10,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ
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เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส้งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ้สืบ

สำนและถ้ำยทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิป้ญญำท้องถ่ิน จัดกิจกรรมอบรมให้

ควำมรู้แก้เด็กและเยำวชนต ำบลคลองใหม้ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำย

ประจ ำป้ 2566 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 110 ข้อ 1

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำตำม

โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู้หัว 

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคมขององค้กำรบริหำร

ส้วนต ำบลคลองใหม้เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวัน

สวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคมเพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณเพ่ือจ้ำยเป้น

ค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชร

สุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินีเน่ืองในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 

มิถุนำยน และ 12 สิงหำ ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ต้ังจ้ำย

ประจ ำป้ 2566  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 112 ข้อ 7

โครงกำรส้งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ้ฟ้้นฟูศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณี
และภูมิป้ญญำท้องถ่ิน

15,000 บำท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 3 มิถุนำยน และ 12
 สิงหำ

20,000 บำท

งบด าเนินงาน 63,500 บาท

ค่าใช่สอย 63,500 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ้กีฬำท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม้ยืนนำน หรือ

ส่ิงของโดยสภำพเม่ือใช้แล้วย้อมส้ินเปลืองหมดไป และวัสดุประกอบอะไหล้

ส ำหรับกำรซ้อมแซม เช้น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล้ย้บอลตะกร้อ ตำข้ำยกีฬำเป

ตอง นกหวีด นำฬิกำจับเวลำ นวม ขำเสำเหล็ก ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถ่ิน 63,500 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุกีฬำ 20,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมแห้เทียนจ ำน ำพรรษำ วัน
เข้ำพรรษำเช้น ค้ำจัดซ้ือต้นเทียนพรรษำ ค้ำเคร่ืองไทยธรรม ค้ำกลองยำว
แห้เทียนพรรษำ ค้ำน้ ำด่ืม และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป้นและเก่ียวข้องใน
กำรจัดงำน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข้งขันกีฬำ และกำรส้งนักกีฬำ
เข้ำร้วมกำรแข้งขันกีฬำขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 111 ข้อ 4

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต้ เพ่ือส้งเสริม 
บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิป้ญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงำม
ของท้องถ่ิน รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ เช้น ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำกลอง
ยำว ค้ำดนตรี ค้ำจัดสถำนท่ี ค้ำเคร่ืองเสียง ค้ำน้ ำด่ืม ค้ำดอกไม้ ค้ำจัดรถ
รับส้งผู้สูงอำยุ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นและเก่ียวข้องในกำรจัดงำน 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข้งขันกีฬำ และกำรส้งนักกีฬำเข้ำ
ร้วมกำรแข้งขันกีฬำขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 110 ข้อ 3

โครงกำรสืบสำนประเพณีแห้เทียนจ ำน ำพรรษำ 3,500 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีลอยกระทง เพ่ือ
ส้งเสริม บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิป้ญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอัน
ดีงำมของท้องถ่ิน เช้น ค้ำจัดสถำนท่ี ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำน้ ำด่ืม 
และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นและเก่ียวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข้งขันกีฬำ และกำรส้งนักกีฬำเข้ำร้วมกำรแข้งขัน
กีฬำขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 111 ข้อ 5

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต้ 20,000 บำท

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 5,000 บำท
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จ ำนวนเงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 250,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำวและเงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองช้ำง  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้งบประมำณ 2566  (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 3)

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,800,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก้พนักงำนจ้ำงท่ัวไป
และพนักงำนจ้ำงตำมภำระกิจของกองช้ำง  ต้ังจ้ำยประจ ำป้งบประมำณ 
2566  (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 
138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 35)

เงินประจ ำต ำแหน้ง 78,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ ให้กับ
ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองช้ำง หัวหน้ำฝ้ำยกำรโยธำ หัวหน้ำฝ้ำย
สำธำรณูปโภค ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566(ตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัด
นครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำเงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.
2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับตำมประกำศคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนกลำง
กำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556) 

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 1,600,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเดือนพร้องเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก้พนักงำนส้วน
ต ำบลของกองช้ำง    ต้ังจ้ำยประจ ำป้งบประมำณ 2566  
- ผู้อ ำนวยกำรกองช้ำง / หัวหน้ำฝ้ำยกำรโยธำ / หัวหน้ำฝ้ำย
สำธำรณูปโภค / นำยช้ำงโยธำช ำนำญงำน ตำมหนังสือส ำนักงำน 
กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35)

งบบุคลากร 4,728,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,728,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 14,139,000 บาท
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รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร
ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 

ค่าใช่สอย 2,476,000 บาท

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท

ค้ำเช้ำบ้ำน 48,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำน ค้ำเช้ำซ้ือ และกำรกู้เพ่ือกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือพัก
อำศัย ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562) 

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 412,000 บำท

เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำงเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้)  ต้ังไว้ 400,000.- บำท 
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินรำงวัลประจ ำป้ (ประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณี
พิเศษ) ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566 (ตำมหนังสือท่ี มท.0809.3/ว380 ลว 26 ก.ย.2558 
เร่ืองประกำศ ก.จ.,ก.ท และก.อบต.เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วน
ท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2558)
ค้ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร  ต้ังไว้ 
12,000.- บำท  
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก้อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง
หรือร้ือถอนอำคำรให้แก้นำยช้ำงโยธำ นำยตรวจแบบแปลนก้อสร้ำง ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2566   

งบด าเนินงาน 9,406,000 บาท

ค่าตอบแทน 485,000 บาท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช้น แฟ้ม กระดำษถ้ำยเอกสำร 
สมุด ปำกกำ ตรำยำง แบบพิมพ้ ฯลฯ ต้ังจ้ำย ประจ ำป้ 2566 (ตำม
หนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม  2564)  

ค่าวัสดุ 1,765,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 1,600,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำซ้อมแซมบ ำรุงทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
กรณีเป้นกำรจ้ำงเหมำท้ังค้ำสิงของและค้ำแรงงำนได้ตำมปกติ  เช้น
ซัมเมอร้ส  ท้อประปำ  รถยนต้  ถนน  สะพำน  เคร่ืองปรับอำกำศ  หอ
กระจำยข้ำว  ฯลฯ    ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 70,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส้วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง ต้ังจ้ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำป้ 2566 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำทรัพย้สินขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ 
เช้น ค้ำเช้ำหอถังท่ีรำชพัสดุ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบรำยจ้ำย
อ่ืน ๆ

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ  รับรองแบบ  เพ่ือให้ได้มำซ่ึง
แบบรูปรำยกำรงำนก้อสร้ำง  ตำมหนังสือ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 
ธ.ค. 2559  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  

ค้ำเช้ำทรัพย้สิน 6,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรต้ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรในแผนงำนกิจกรรม
ของ อบต. เช้น ค้ำถ้ำยเอกสำรและเข้ำเล้ม ถ้ำยพิมพ้เขียว ค้ำติดต้ัง
มิเตอร้ไฟฟ้ำ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ 300,000 บำท

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 500,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเคร่ืองแต้งกำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนจัดเก็บขยะมูลฝอย 
เช้น  เส้ือสะท้อนแสง ถุงมือ รองเท้ำยำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566(
ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม  2564)    

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน ได้แก้ น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ท่ีใช้กับรถยนต้ส้วนกลำงและรถจักรยำนยนต้
ในควำมรับผิดชอบของกองช้ำง และใช้ในกิจกำรอ่ืนๆ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564)   

วัสดุเคร่ืองแต้งกำย 25,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวัสดุยำนพำหนะและขนส้งท่ีเป้นวัสดุโดยสภำพ ได้แก้ 
แบตเตอร่ี  ยำงนอก ยำงใน สำยไมล้ หัวเทียน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566 (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564) 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 700,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำงต้ำงๆ เช้น กลอนประตู หน้ำต้ำง 
ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564) 

วัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ้กำรท ำควำมสะอำดต้ำงๆ จัดซ้ือน้ ำด่ืม
ส ำหรับผู้มำติดต้อรำชกำร กำรประชุมต้ำงๆ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  
(ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564)

วัสดุก้อสร้ำง 300,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ส ำหรับเสียงตำมสำย หอกระจำยข้ำว 
และไฟฟ้ำสำธำรณะ เช้น สำยไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟ้วส้ ฯลฯ  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2566  (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564) 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 450,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 4  เมตร  ระยะทำง  80  เมตร  หนำ 0.15  เมตร  โดยมีพ้ืนท่ีผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ 320  ตำรำงเมตร ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 58  ข้อท่ี 31  เพ่ือ
ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรคมนำคม

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก้อสร้ำงถนน คสล. ซอยร้วมใจ (แถบสำยกลำง) หมู้ท่ี 3 240,000 บำท

งบลงทุน 7,130,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร่าง 7,130,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงหุ้มหนัง PU  จ ำนวน 1 ตัว 
ตัวละ 5,000.- บำท  (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ้ำยประจ ำป้  2566  

งานก่อสร่าง 7,130,000 บาท

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 5,000 บำท

งบลงทุน 5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 5,000 บาท

ค้ำไฟฟ้ำ 4,680,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำของหอถังน้ ำประปำท่ีอยู้ในควำมรับผิดชอบ
ของ อบต. ฯลฯ    ต้ังจ้ำย ประจ ำป้ 2566 

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ ได้แก้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ้ คีย้บอร้ด เมนบอร้ด เมมโมร่ีชิป เมำส้ หมึกคอมพิวเตอร้ 
ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม  2564)  

ค่าสาธารณูปโภค 4,680,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร้ 80,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนดินกว้ำง 4.50 เมตร ระยะทำง 180 
เมตร หนำ 0.30 เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจรำจรกว้ำง 4.50 เมตร 
ระยะทำง 180 เมตร หนำ 0.30 เมตร ตำมแบบองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2566   อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  
หน้ำท่ี 59  ข้อท่ี 36 เพ่ือประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 3 เมตร  ระยะทำง  90 เมตร  หนำ 0.15  เมตร  โดยมีพ้ืนท่ีผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ  270 ตำรำงเมตร ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566   อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 52 ข้อท่ี 6  เพ่ือ
ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรคมนำคม

โครงกำรก้อสร้ำงถนนดินใหม้พร้อมผิวจรำจรหินคลุก เส้นพุทธโอสถ หมู้ท่ี 3 260,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช้วงท่ี 1 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  5  เมตร ระยะทำง  90  เมตร  หนำ 0.15 เมตร  
ช้วงท่ี  2 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5  เมตร  ระยะทำง 74  เมตร  หนำ 
0.15  เมตร  โดยมีพ้ืนท่ีผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ 804 
ตำรำงเมตร พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ้อพักระยะทำงรวม 90 เมตร  ตำมแบบและรำยละเอียด
ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้
โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 69  ข้อท่ี 82  เพ่ือประชำชนมีควำม
สะดวกสบำยในกำรเดินทำงและขนส้งทำงกำรเกษตร

โครงกำรก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำนลุงเป้ย  อยู้เป้นสุข    หมู้
ท่ี 1

210,000 บำท

โครงกำรก้อสร้ำงถนน คสล.พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำขนำด Ø 0.60 ม. บ้ำน
นำงจ่ี  บุญกระสินธ์ิ  หมู้ท่ี 6

870,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 1 ต ำบลคลอง
ใหม้

270,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม 
เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 700 
เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำม
แบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 70  ข้อท่ี 89  เพ่ือ
ประชำชนมีน้ ำอุปโภค 

โครงกำรก้อสร้ำงหอถัง คสล.พร้อมเจำะบ้อบำดำลสวนนำยไพฑูรย้  แสง
พิทักษ้  หมู้ท่ี 2

1,980,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงหอถังประปำบำดำล  ขนำด 45 ลบ.ม.  
พร้อมเจำะบ้อน้ ำบำดำล  ขนำด Ø 6 น้ิว  ควำมลึกไม้น้อยกว้ำ 220 
เมตรหรือจนกว้ำจะได้น้ ำท่ีมีคุณภำพดี  ตำมมำตรฐำนท่ีใช้อุปโภค - 
บริโภค โดยใช้ท้อกรุบ้อน้ ำบำดำล ท้อเหล็กอำบสังกะสี ASTM มอก. 
277-2532  ประเภท 4 และติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำชนิดใต้น้ ำ (ซัมเมอร้ส) 
ขนำด 10 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ้  ตำมแบบกรมทรัพยำกรน้ ำ  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 88  ข้อท่ี 3  เพ่ือ
ประชำชนมีน้ ำสะอำดในกำรอุปโภค บริโภค

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงฝ้งท้อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนำด Ø 0.60 เมตร  พร้อมบ้อพักระยะทำงรวม 342  เมตร  ตำมแบบ
และรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565   อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 57 ข้อท่ี 27 เพ่ือ
สำมำรถระบำยน้ ำได้ดี

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรฝ้งท้อระบำยน้ ำ คสล.Ø 0.60 ม. พร้อมบ้อพักเรียบถนนสำย
บ้ำนผญ.ไพฑูรย้  แสงพิทักษ้  หมู้ท่ี 3

970,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE หมู้ท่ี 2 ต ำบลคลองใหม้ 450,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม 
เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 1,200 
เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำม
แบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 71  ข้อท่ี 90  เพ่ือ
ประชำชนมีน้ ำอุปโภค

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 4 ต ำบลคลอง
ใหม้

490,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม 
เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร   ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 1,300 
เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำม
แบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566   อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 71  ข้อท่ี 92  เพ่ือ
ประชำชนมีน้ ำอุปโภค

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 3 ต ำบลคลอง
ใหม้

420,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม 
เป้นท้อ HDPE Ø90 มิลลิเมตร   ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 1,100 
เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำม
แบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 71  ข้อท่ี 91  เพ่ือ
ประชำชนมีน้ ำอุปโภค
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวนวัสดุกำรเกษตร 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  เช้น สำรก ำจัดวัชพืช  ยำปรำบ
ศัตรูพืช  ปุ้ยเคมี ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำชดเชยงำนก้อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค้ำK) 
เป้นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด้วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว
110 ลว.5 มีนำคม 2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566 

แผนงานการเกษตร

งานส่ิงแวดล่อมและทรัพยากรธรรมชาติ 50,000 บาท

ค้ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค้ำ K)

ค้ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้(ค้ำK) 100,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE หมู้ท่ี 6 ต ำบลคลองใหม้ 420,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม 
เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร   ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 1,100  
เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำม
แบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566   อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 72  ข้อท่ี 94  เพ่ือ
ประชำชนมีน้ ำอุปโภค

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE หมู้ท่ี 5 ต ำบลคลองใหม้ 450,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม 
เป้นท้อ HDPEØ 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 1,200 
เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำม
แบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 ) พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 71  ข้อท่ี 93  เพ่ือ
ประชำชนมีน้ ำอุปโภค
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จ ำนวนจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 7.5 แรงม้ำ  380 โวลต้ 75,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  7.5  แรงม้ำ  380  โวลต้  
จ ำนวน 1 ชุด ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 5 แรงม้ำ  380 โวลต้ 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  5  แรงม้ำ 380 โวลต้  จ ำนวน 
2 ชุด  ชุดละ 50,000  บำท  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 3 แรงม้ำ  220 โวลต้ 80,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  3  แรงม้ำ 220  โวลต้  
จ ำนวน 2 ชุด ชุดละ 40,000  บำท  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 10 แรงม้ำ  380 โวลต้ 90,000 บำท

  เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด   10 แรงม้ำ  380  โวลต้  
จ ำนวน 1 ชุด   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566

ค่าครุภัณฑ่ 345,000 บาท

ครุภัณฑ้อ่ืน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง เช้น ท้อน้ ำและอุปกรณ้ประปำ ท้อ
ต้ำง ๆ ท้อน้ ำบำดำล ไม้ต้ำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2566  

งบลงทุน 345,000 บาท

ค่าวัสดุ 800,000 บาท

วัสดุก้อสร้ำง 800,000 บำท

แผนงานการพาณิชย่
งานกิจการประปา 1,145,000 บาท

งบด าเนินงาน 800,000 บาท


