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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำป้งบประมำณ พ.ศ. 2565

องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้
อ ำเภอสำมพรำน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 65,100,000 บาท แยกเป่น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 16,916,285 บาท

งบกลาง 16,916,285 บาท

งบกลาง 16,916,285 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำย
หรือเจ็บป้วย ทุพพลภำพ ตำยและคลอดบุตร ฯลฯ ตำม พรบ.
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรำร้อยละ 5 ของค้ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง 
เงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
กำรด ำเนินงำนอ่ืน   ปรำกฏแผนงำนงบกลำง   งบกลำง 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 12,800,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน แผนงำนงบกลำง งำนงบ
กลำง  เป้นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
หลักเกณฑ้กำรจ้ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561 (ฉบับท่ี 3) และได้ประกำศรำยช่ือเป้นผู้มีสิทธ์ิรับ
เงินเบ้ียยังชีพ ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ 

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,570,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรยังชีพคนพิกำร ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565
ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง  
เป้นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
หลักเกณฑ้กำรจ้ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 2) และได้
ประกำศรำยช่ือเป้นผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียควำมพิกำร ขององค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ 

เบ้ียยังชีพผู้ป้วยเอดส้ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรยังชีพให้กับผู้ป้วยเอดส้ท่ีแพทย้รับรอง
และท ำกำรวินิจฉัยแล้ว อัตรำคนละ 500 บำท/เดือน ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  แผนงำนงบกลำง  
งำนงบกลำง  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรจ้ำยเงิน
สงเครำะห้เพ่ือกำรยังชีพขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548)

เงินส ำรองจ้ำย 314,305 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกรณีท่ีไม้สำมำรถคำดกำรณ้ได้ล้วงหน้ำ ใน
กรณีจ ำเป้นหรือเพียงพอต้อกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยตลอดป้ และ
น ำไปใช้จ้ำยกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทำป้ญหำ
ควำมเดือนร้อนของประชำชนเป้นส้วนรวม หรือกรณีป้องกันและ
ยับย้ังก้อนกำรเกิดสำธำรณภัยขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด้วนมำกท่ี มท.
0313.4/ว4072 ลว 15 ก.ค.2549 หนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี 
มท.  0808.2/ว3215 ลว.6 มิ.ย 2559 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน   แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง 

รำยจ้ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บำท

เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก้ลูกจ้ำงท่ีประสบอันตรำย เจ็บป้วย ตำย 
หรือสูญหำยอันเน่ืองมำจำกำรท ำงำนให้แก้นำยจ้ำง โดยค ำนวณใน
อัตรำร้อยละ 0.2 ของค้ำจ้ำงท้ังป้ ตำม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏใน
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง 
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เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 861,980 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินบ ำเหน็จสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส้วนท้องถ่ิน เป้นอัตรำร้อยละ 2 ของงบประมำณรำยได้ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  แผนงำนงบ
กลำง  งำนงบกลำง 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลคลองใหม้ 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน  ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0891.4/ว2502 ลว. 20 
สิงหำคม 2553 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนกำร
ด ำเนินงำนอ่ืน  แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง   

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเขต
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้

50,000 บำท

   เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีเขตองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ในกำรสนับสนุน
กำรมีส้วนร้วมของประชำชนในเร่ืองกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำร
ป้องกันโรค กำรฟ้้นฟูสมรรถภำพให้แก้ประชำชนในพ้ืนท่ี ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  แผนงำนงบ
กลำง  งำนงบกลำง   โดยด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห้งชำติ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 13 กันยำยน 
2561  เร่ือง หลักเกณฑ้เพ่ือสนับสนุนให้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว้ำด้วยกำรต้ังงบประมำณของ อปท. เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 8,637,520 บาท

งบบุคลากร 4,719,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,614,240 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 532,320 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือน  ให้กับนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  และ
รองนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
(ตำมระเบียบ มท.ว้ำด้วยเงินค้ำตอบแทนฯพ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557)

ค้ำตอบแทนประจ ำต ำแหน้งนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนประจ ำต ำแหน้งของนำยกองค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบล  รองนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ประจ ำป้ 2565  
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ตำมระเบียบ มท.ว้ำด้วยเงินค้ำตอบแทนฯพ.ศ.
2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557)

ค้ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนของ  นำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  รอง
นำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป    แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป    งำนบริหำรงำนท่ัวไป  
(ตำมระเบียบ มท.ว้ำด้วยเงินค้ำตอบแทนฯพ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557)

ค้ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบล

90,720 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบล  ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป  (ตำมระเบียบ มท.ว้ำด้วยเงิน
ค้ำตอบแทนฯพ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557)

ค้ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน

900,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนของประธำนสภำ  รองประธำนสภำ  
สมำชิกสภำ  และเลขำนุกำรสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  
ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป  (ตำมระเบียบ มท.ว้ำด้วยเงิน
ค้ำตอบแทนฯพ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,105,680 บาท
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เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,374,680 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลของส ำนักงำนปลัด  ประจ ำป้ 2565   ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป (ตำม
หนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว138 ลว 30 
ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
มำตรำ35)
- ต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล    552,120.-บำท
 - ต ำแหน้งหัวหน้ำส ำนักปลัด         449,520.-บำท
 - ต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยบริหำรท่ัวไป  429,240.-บำท
 - ต ำแหน้งนักทรัพยำกรบุคคล  376,080.-บำท
 - ต ำแหน้งนิติกร    396,000.-บำท
 - ต ำแหน้งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  171,720.-บำท

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพ  เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ  เงิน
ค้ำตอบแทน  เงินเพ่ิมต้ำง ๆ เงินเพ่ิมพิเศษจำกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ของ
พนักงำนส้วนต ำบลท่ีเบิกได้ตำมสิทธิ  ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป  
ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว1372 ลว 
1 ก.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
มำตรำ35)

เงินประจ ำต ำแหน้ง 144,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ ให้กับ

ต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ระดับกลำง  เงินประจ ำ

ต ำแหน้งหัวหน้ำส ำนักปลัด ระดับต้น  เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำย

บริหำรท่ัวไป ระดับต้น เงินประต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยนโยบำยและแผน  

ระดับต้น ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป   แผนงำน

บริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป   (ตำมประกำศกอบต.จังหวัด

นครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำเงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.

2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับตำมประกำศคณะกรรมกำร

มำตรำฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนดมำตรำฐำน

กลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2556)

- เงินประจ ำต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ระดับกลำง   

84,000.-บำท

 - เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำส ำนักปลัด ระดับต้น    42,000.-บำท

 - เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยบริหำรท่ัวไป  ระดับต้น    18,000.-

บำท

 

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 494,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจของส ำนักงำนปลัด  ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป    แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป  (ตำม
หนังสือ มท.0809.5/ว76ลว 26 ส.ค.2558 เร่ืองประกำศ ก.จ. ก.ท.
และอบต. เร่ืองมำตรำฐำนท่ัวไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส้วนต ำบลจังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ประกำศ ณ วันท่ี 29 
ก.ย. พ.ศ.2558)

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 7,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินค้ำครองชีพช่ัวครำวและเงินเพ่ิมต้ำงๆ ของพนักงำน
จ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของส ำนักงำนปลัด ประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำน
บริหำรงำนท่ัวไป  (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.
0809.2/ว1372 ลว 1 ก.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35)
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เงินอ่ืน ๆ 84,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินค้ำตอบแทนรำยเดือน ให้กับต ำแหน้งปลัดองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบล  ระดับกลำง  ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป  

งบด าเนินงาน 3,845,600 บาท

ค่าตอบแทน 1,395,600 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน

1,250,600 บำท

1.เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัลประจ ำป้)  ต้ังไว้  

345,600.- บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัลประจ ำป้) ให้แก้

พนักงำนส้วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏใน

ด้ำนบริหำรท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป    งำนบริหำรท่ัวไป   (ตำมหนังสือท่ี 

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

ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ้ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน้

ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้ส ำหรับพนักงำนส้วน

ท้องถ่ิน ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558)

2.ค้ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ต้ังไว้ 5,000.-บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค้ำตอบแทนในกำรยืมตัว

ข้ำรำชกำรพนักงำนส้วนต ำบลท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ค้ำเงินรำงวัลเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจใน

คดีจับกุมผู้กระท ำผิดตำม พรบ.จรำจรฯ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

3.เงินค้ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง ต้ังไว้ 900,000.-บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 

ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก้
พนักงำนส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ตำมค ำส่ังท่ีได้รับมอบหมำย 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ค้ำเช้ำบ้ำน 90,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำ
บ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำน โดยค ำนวณ
จำกจ ำนวนผู้มีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน ณ วันต้ังงบประมำณตำมบัญชี
อัตรำค้ำเช้ำบ้ำนข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน ระเบียนกระทรวงหมำดไทย
ว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 )พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2559 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป 

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้บริหำรขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรช้วยเหลือ
บุตรของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2536 ตำมหนังสือกรมส้งเสริม
กำรปกครองส้วนท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุดท่ีมท.0803/ว1318ลว 4 ก.ค.
2559 ต้ังจ้ำย ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป 

ค่าใช่สอย 1,520,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจัดท ำประกันภัยทรัพย้สิน 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรประกันภัยรถและเบ้ียประกันภัยรถท่ีใช้
ในรำชกำรของ อบต.คลองใหม้ ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดท ำประกันภัย
ทรัพย้สินขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ประกำศใช้
วันท่ี 27 กุมภำพันธ้ พ.ศ.2562 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 350,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำน เข้ำปกหนังสือ หรือ
ค้ำเย็บเล้มหนังสือ ค้ำตอบรับหนังสือพิมพ้รำยวัน วำรสำร คู้มือ
ปฏิบัติรำชกำร ค้ำจ้ำงเหมำจัดท ำปฏิทิน/วำรสำร อบต./เอกสำร
สรุปผลกำรด ำเนินงำนของ อบต. ค้ำเช้ำทรัพย้สิน ค้ำโฆษณำและ
เผยแพร้ ค้ำบริกำรรับใช้ ค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 
ค้ำจ้ำงเหมำบริหำร ค้ำส ำรวจแนวเขตท่ีดินสำธำรณะ และ แนวเขต
กำรปกครองต ำบล ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค้ำเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร 60,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร ของ อบต.คลอง
ใหม้รำคำรวมวัสดุส้ินเปลือง ค้ำอะไหล้ ค้ำบริกำรบ ำรุงรักษำ 
ค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ แต้ไม้รวมค้ำกระดำษเอกสำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

รำยจ้ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท

ค้ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค้ำเล้ียงรับรอง
ในกำรประชุมสภำท้องถ่ินหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 
ต้ังไว้ 30,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำรับรอง ค้ำอำหำร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำของขวัญท่ีระลึก 
ค้ำพิมพ้เอกสำร ค้ำใช้จ้ำยเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง  และ
ค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ซ่ึงจ ำเป้นต้องจ้ำย ท่ีเก่ียวกับรับรองตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ท่ีมำนิเทศงำน ตรวจงำน เย่ียมชมทัศนศึกษำดูงำน
ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ค้ำเล้ียงรับรองในกำร
ประชุมสภำท้องถ่ิน หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรท่ี
ได้รับแต้งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำรของ
กระทรวงมหำดไทย ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรงำนท่ัวไป แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ
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ค้ำใช้จ้ำยในกำรช้วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงท่ีต้องหำคดีอำญำ , ค้ำ
เบ้ียเล้ียงพยำนหรือผู้ต้องหำ ,ค้ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลใน
กำรจัดกิจกรรมต้ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป้นและควำมเหมำะสม , ค้ำท ำขวัญ
ค้ำพวงมำลัยช้อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลัยส ำหรับวันส ำคัญ
ต้ำงๆตำมวำระโอกำสท่ีจ ำเป้นและเหมำะสม , ค้ำชดใช้ค้ำเสียหำยหรือ
ค้ำสินไหมทดแทน

10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรช้วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงท่ีต้องหำ
คดีอำญำ , ค้ำเบ้ียเล้ียงพยำนหรือผู้ต้องหำ, ค้ำของขวัญของรำงวัล
หรือเงินรำงวัลในกำรจัดกิจกรรมต้ำงๆ ท่ีมีควำมเหมำะสม,  ค้ำท ำ
ขวัญค้ำพวงลัยช้อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลัยส ำหรับวัน
ส ำคัญต้ำงๆ ตำมวำระโอกำสท่ีจ ำเป้นและเหมำะสม,  ค้ำชดใช้
ค้ำเสียหำยหรือค้ำสินไหมทดแทน  ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป   ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป   (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 112 ข้อท่ี 15)

ค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 440,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยส ำหรับกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังขององค้กำร
บริหำรสวนต ำบลคลองใหม้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรเลือกต้ังก ำหนด 
ฯลฯ (กรณีครบ วำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน้งท่ีว้ำง และกรณี
คณะกรรมกำรเลือกต้ังประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป   ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  
งำนบริหำรท่ัวไป (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข
(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 111 ข้อท่ี 10) 

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 160,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ค้ำลงทะเบียนต้ำงๆ หรือไปอบรมสัมมนำ
ของพนักงำนส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

โครงกำร 5 ส. ภำยใน อบต.คลองใหม้ 5,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรตำมโครงกำร 5 ส.ของส ำนักงำนปลัด 
อบต.คลองใหม้  เช้น ค้ำป้ำย ค้ำวัสดุอุปกรณ้ต้ำงๆ เป้นต้น ฯลฯ 
ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 110 ข้อท่ี 7)

โครงกำรฝ้กอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรกำรฝ้กอบรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ  ให้กับคณะผู้บริหำรฯ พนักงำน 
และผู้น ำชุมชน ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  เพ่ือจ้ำย
เป้นค้ำวิทยำกร ค้ำอำหำร ค้ำอำหำรว้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำน
บริหำรท่ัวไป (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้ม
ท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 112 ข้อท่ี 14)

โครงกำรฝ้กอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. 
เลขำนุกำรนำยก อบต. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

60,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ ดูงำน เพ่ือ
เพ่ิมพูนควำมรู้และประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำน ให้แก้ผู้บริหำร
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบล สมำชิกสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล 
พนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงท่ัวไป ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป  (อยู้
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1
หน้ำท่ี 111 ข้อท่ี 9)

โครงกำรอบรมคุณธรรมน้อมน ำจิต สร้ำงแนวคิดใหม้ในองค้กร 20,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมน้อมน ำจิต สร้ำง
แนวคิดใหม้ในองค้กร  ให้กับคณะผู้บริหำรฯ สมำชิก  อบต. ผู้น ำ
ชุมชน พนักงำนส้วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงของ
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ฯลฯ ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป  
(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1
หน้ำท่ี 115 ข้อท่ี 20)

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 315,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำซ้อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป้นกำรจ้ำงเหมำท้ังค้ำส่ิงของท่ีซ้ือมำใช้ในกำร
ซ้อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย้สิน และค้ำจ้ำงเหมำแรงงำน
บุคคลภำยนอก ครุภัณฑ้และทรัพย้สินอ่ืน ๆ ท่ีช ำรุดเสียหำย และ
เคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย้ ,ตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย้ ฯลฯ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้งบประมำณ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป 

ค่าวัสดุ 500,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 170,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน วัสดุส้ินเปลือง เช้น แฟ้ม 
กระดำษ สมุด ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ้ ตลับผงหมึก น้ ำ
หมึกปรินท้ ฯลฯ วัสดุคงทน เช้น หนังสือ เคร่ืองตัดกระดำษ ฯลฯ 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฎในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุส้ินเปลือง ได้แก้ 
แปรง ไม้กวำด น้ ำยำดับกล่ิน น้ ำยำปรับอำกำศ ฯลฯ วัสดุคงทน 
หม้อ กระทะ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรท่ัวไป 

วัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 40,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง ได้แก้ แบตเตอร่ี 
ยำงนอก ยำงใน น้ ำมันเบรก ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกกฎ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรงำน
ท่ัวไป

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน วัสดุส้ินเปลืองได้แก้ 
น้ ำมันเช้ือเพลิง  แก้สหุงต้ม น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำน
บริหำรท่ัวไป 

วัสดุวิทยำศำสตร้หรือกำรแพทย้ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร้หรือกำรแพทย้ วัสดุ
ส้ินเปลือง เช้น ส ำลี แอลกอฮอล้ ยำและเวชภัณฑ้ฯลฯ วัสดุคงทน 
เช้น เคร่ืองวัดอุณหภูมิ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป 

วัสดุกำรเกษตร 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร วัสดุส้ินเปลือง เช้น ปุ้ย 
อุปกรณ้ในกำรขยำยพันธ้พืช  วัสดุเพำะช ำ ฯลฯ วัสดุคงทน เช้น 
จอบหมุน จำนพรวน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร้ วัสดุส้ินเปลือง ได้แก้ 
กระดำษเขียนโปรสเตอร้ เมมโมรีกำร้ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ 
ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก้ ขำต้ังกล้อง เคร่ืองกรอเทป ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป 

วัสดุคอมพิวเตอร้ 60,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ วัสดุส้ินเปลือง เช้น  อุปกรณ้
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ้แบบเลเซอร้ ฯลฯ วัสดุ
คงทน เช้น แผ้นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำน
บริหำรท่ัวไป 



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 9/8/2564  16:19:13

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 430,000 บาท

ค้ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำส ำนักงำนและในท่ีสำธำรณะ ฯลฯ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป 

ค้ำบริกำรโทรศัพท้ 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้พ้ืนฐำนในส ำนักงำน ค้ำโทรศัพท้เคล่ือนท่ี 
ฯลฯ รวมถึงค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร และค้ำใช้จ้ำยเก่ียวกับกำร
ใช้บริกำร เช้น ค้ำเช้ำ ค้ำเช้ำเคร่ือง เลขหมำยโทรศัพท้ ค้ำ
บ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป 

ค้ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช้น ค้ำวิทยุส่ือสำร ค้ำ
ส่ือสำรผ้ำนดำวเทียม ค้ำใช้จ้ำยเก่ียกับกำรใช้ระบบอินเทอร้เน็ต 
รวมถึงอินเทอร้เน็ตกำร้ดและค้ำส่ือสำรอ่ืน ๆ เช้นค้ำเคเบ้ิลทีวี ค้ำเช้
ช้องสัญญำณดำวเทียมเป้นต้น ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป

งบลงทุน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 30,000 บาท

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 3,500 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงหุ้มหนัง PU จ ำนวน 1 
ตัว ๆ ละ  3,500  บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 16,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร ด้ำนบนเป้นช้องโล้ง 
แบ้งเป้น 3 ช้อง ด้ำนล้ำงประตูบำนเป้ดทึบ 2 ประตู มีมือจับพร้อม
กุญแจล็อคขนำดกว้ำง 80xยำว 40xสูง 200 ซม. จ ำนวน 2 ตู้ ๆละ 
8,000 บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 20 ช้อง 3,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 20 ช้อง แบบเหล็ก มี
ล้อเล่ือน จ ำนวน 1 ตู้ ๆละ 3,500 บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้หรืออิเล็กทรอนิกส้

เคร่ืองพิมพ้ 7,500 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ้ Multifunction เลอเซอร้ หรือLED ขำวด ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 

ๆ ละ 7,500  บำท (รำคำตำมเกณฑ้รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ้และ

ระบบคอมพิวเตอร้ ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 คุณลักษณะ พ้ืนฐำน

-เป้นอุปกรณ้ท่ีมีควำมสำมำรถเป้น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน

-เป้นเคร่ืองพิมพ้แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ้ (Ink Tank Printer)จำกโรงงำนผู้ผลิต

-มีควำมเร็วในกำรพิมพ้ไม้น้อยกว้ำ 1,200*1,200dpi

-มีควำมเร็วในกำรพิมพ้ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม้น้อยกว้ำ27 หน้ำต้อนำที 

(ppmXหรือ8.8 ภำพต้อนำที (ipM)

-มีควำมเร็วในกำรพิมพ้สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม้น้อยกว้ำ 15 หน้ำต้อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพ 

ต้อนำที(ipm)

-สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4(ขำวด ำ-สี)ได้

-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม้น้อยกว้ำ1,200*600หรือ 600*1,200 dpi

-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

-สำมำรถถ้ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและขำวด ำ

-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม้น้อยกว้ำ 99 ส ำเนำ

-สำมำรถย้อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร้เซ็นต้

-มีช้องเช่ือมต้อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว้ำ จ ำนวนไม้น้อยกว้ำ 1 ช้อง

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

ไม้น้อยกว้ำ 1 ช้อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ้ำน เครือข้ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ 

-มีถำดใส้กระดำษได้ไม้น้อยกว้ำ 100 แผ้น

-สำมำรถใช้ได้กับ A4,Legalและ Custom

ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป   งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

งบเงินอุดหนุน 22,000 บาท

เงินอุดหนุน 22,000 บาท



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 9/8/2564  16:19:13

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินอุดหนุนองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน

โครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำรร้วมในกำรช้วยเหลือประชำชนของ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ

22,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำสนับสนุนโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำรร้วมในกำร
ช้วยเหลือประชำชนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ 
(สถำนท่ีกลำง) ตำมหนังสือศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ท่ีนฐ 
0023.4/ว3583 ลว 4 กุมภำพันธ้  2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบริหำร
ท่ัวไป   (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 2561-2565 แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ัง
ท่ี 1พ.ศ. 2564 หน้ำท่ี 117 ข้อ 29)

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รำยจ้ำยอ่ืน

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต้อกำรให้บริกำรของ
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้

20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ให้กับองค้กรหรือสถำบันกลำง เป้น
ผู้ส ำรวจวิจัยประเมิลผลหรือพัฒนำระบบต้ำงๆ ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป   งำนบริหำรท่ัวไป   (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 2561-2565 
แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำท่ี 110 ข้อ 6

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,085,680 บาท

งบบุคลากร 1,085,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,085,680 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 803,120 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลของส ำนักงำนปลัด  ประจ ำป้ 2565   ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป   แผนงำนบริหำรท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและ
วิชำกำร  (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ีมท.0809.2/ว
138 ลว 30 ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 มำตรำ35)
- ต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยนโยบำยและแผน 399,400.-บำท
- ต ำแหน้งนักวิเครำะห้นโยบำยและแผน 403,720.-บำท

เงินประจ ำต ำแหน้ง 18,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ 
ให้กับต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ระดับกลำง  เงิน
ประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำส ำนักปลัด ระดับต้น  เงินประจ ำต ำแหน้ง
หัวหน้ำฝ้ำยบริหำรท่ัวไป ระดับต้น เงินประต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำย
นโยบำยและแผน  ระดับ ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 
(ตำมประกำศกอบต.จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนด
อัตรำเงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือ
รองรับตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรำฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนดมำตรำฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส้วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2556)
 - เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยนโยบำยและแผน  ระดับต้น  
ประจ ำป้  2565  18,000.-บำท

ค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 264,560 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  ให้กับลูกจ้ำงประจ ำของ
ส ำนักงำนปลัด  ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป    งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร   (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส้วนต ำบล เร่ือง มำตรำฐำน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตรำค้ำเจ้ำงและกำรใหลูกจ้ำงขององค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบลได้รับค้ำจ้ำง (ฉบับท่ี 4)  ฉบับลงวันท่ี 22 พฤศจิกำยน 
พ.ศ.2558

งานบริหารงานคลัง 5,109,400 บาท
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งบบุคลากร 3,624,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,624,400 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 2,681,940 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำนส้วนท้องถ่ินประจ ำป้  เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้ำรำชกำรพนักงำนส้วนท้องถ่ินประจ ำป้  ให้แก้
ข้ำรำชกำร พนักงำนส้วนท้องถ่ินในสังกัดกองคลัง ตำมประกำศ ก.
อบต.จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธี
จ้ำยเงินเดือนและประโยชน้ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559  
ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำฝ้ำยกำรเงินและบัญชี 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี  เจ้ำพนักงำนพัสดุ หัวหน้ำฝ้ำยบริหำรงำน
คลัง หัวหน้ำฝ้ำยพัฒนำรำยได้ นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ เจ้ำ
พนักงำนจัดเก็บรำยได้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้งบประมำณ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 48,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว และเงินเพ่ิมตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ให้กับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ว 138 
ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง 

เงินประจ ำต ำแหน้ง 96,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้ง ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ 
ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำฝ้ำยกำรเงินและบัญชี หัวหน้ำ
ฝ้ำยบริหำรงำนคลัง หัวหน้ำฝ้ำยพัฒนำรำยได้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำน
บริหำรงำนคลัง 

ค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 293,760 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค้ำจ้ำงประจ ำ 
ให้กับลูกจ้ำงประจ ำต ำแหน้งนักวิชำกำรคลัง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำน
บริหำรงำนคลัง
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ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 473,700 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค้ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ให้กับพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ในสังกัดกองคลัง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 31,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด ให้กับพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจในสังกัดกองคลัง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส้วนต ำบล (ก.อบต.) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วน
ท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

งบด าเนินงาน 1,440,000 บาท

ค่าตอบแทน 470,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน

350,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ให้แก้ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำง  ค้ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำร
แต้งต้ังตำมกฎหมำยว้ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด้วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 
85 ลงวันท่ี 6 กันยำยน 2561  ค้ำสมนำคุณกำรสอบคัดเลือกฯ  
ค้ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด  
ค้ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  ค้ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี
ในกำรเลือกต้ัง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

ค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก้
ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำน
จ้ำงในสังกัดกองคลัง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยกำร
เบิกจ้ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรท่ัวไป แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

ค้ำเช้ำบ้ำน 60,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 
ท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำนตำมบัญชีอัตรำค้ำเช้ำบ้ำน 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 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก้ข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส้วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้มีสิทธิเบิกเงินช้วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำบุตรขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

ค่าใช่สอย 670,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 250,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำถ้ำยเอกสำร ค้ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค้ำ
โฆษณำและเผยแพร้ประชำสัมพันธ้ (รำยจ้ำยเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำประชำสัมพันธ้และเผยแพร้ข้ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง 
โทรทัศน้ โรงมหรสพ ค้ำจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ้ หรือส่ิงพิมพ้
ต้ำงๆ) ค้ำธรรมเนียมต้ำงๆ ค้ำเบ้ียประกัน ค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินคดี
ตำมค ำพิพำกษำ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช้น ค้ำจ้ำงท่ี
ปรึกษำ ค้ำจ้ำงออกแบบ ค้ำรับรองแบบ ค้ำจ้ำงท ำระบบแผนท่ีภำษี 
ค้ำจ้ำงทนำยควำม ค้ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญบัญชี ค้ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน 
website ค้ำจ้ำงเหมำท่ีมีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซ่ึงป้ำย
ประชำสัมพันธ้ ป้ำยช่ือส ำนักงำน หรือป้ำยอ่ืนๆ ท่ีไม้มีลักษณะเป้น
ส่ิงก้อสร้ำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง 

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำลงทะเบียนในกำรฝ้กอบรม  ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช้น ค้ำเบ้ียง
เล้ียงเดินทำง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก ค้ำบริกำรจอดรถ ณ ท้ำอำกำศ
ยำน ค้ำผ้ำนทำงด้วนพิเศษ ค้ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำน
บริหำรงำนคลัง 

โครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย้สิน 300,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย้สิน เช้น ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำถ้ำยเอกสำร ค้ำจ้ำง
พนักงำนส ำรวจ ค้ำใช้จ้ำยในกำรปรับปรุงข้อมูล และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ 
ท่ีจ ำเป้นในกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย้สิน ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำ 118 ข้อ 3

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ เช้น ค้ำใช้จ้ำยในประชำสัมพันธ้กำรช ำระภำษีประจ ำป้ ค้ำ
วัสดุอุปกรณ้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2564  หน้ำ 118 ข้อ 1

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบ ำรุงรักษำซ้อมแซมทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง 

ค่าวัสดุ 265,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระดำษ แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ ตรำยำง น้ ำหมึกป
ร้ินท้ ตลับผงหมึก คลิป  เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก เคร่ืองคิด
เลข เคร่ืองเย็บกระดำษ ตัวเย็บกระดำษ ลวดเย็บกระดำษ น้ ำด่ืม
ส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน สมุดบัญชี ส่ิงพิมพ้ท่ีได้จำก
กำรซ้ือ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ 
ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง 
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำผงซักฟอก สบู้ น้ ำยำดับกล่ิน แปรง ไม้กวำด แก้วน้ ำ 
จำนรอง กระติกน้ ำร้อน สำยยำงฉีดน้ ำ ถังขยะแบบขำต้ัง น้ ำจืดท่ีซ้ือ
จำกเอกชน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง 

วัสดุคอมพิวเตอร้ 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำแผ้นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ้บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ้แบบเลเซอร้ กระดำษ
ต้อเน่ือง หัวพิมพ้หรือแถบพิมพ้ส ำหรับเคร่ืองพิมพ้คอมพิวเตอร้  
เมำส้ (Mouse)  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ้ (Key Board) 
เคร่ืองอ้ำนและบันทึกข้อมูลแบบต้ำงๆ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำน
บริหำรงำนคลัง 

ค่าสาธารณูปโภค 35,000 บาท

ค้ำบริกำรโทรศัพท้ 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้พ้ืนฐำนในส ำนักงำน ค้ำโทรศัพท้เคล่ือนท่ี 
ฯลฯ รวมถึงค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร และค้ำใช้จ้ำยเก่ียวกับกำร
ใช้บริกำร เช้น ค้ำเช้ำ ค้ำเช้ำเคร่ือง เลขหมำยโทรศัพท้ ค้ำ
บ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง 

ค้ำบริกำรไปรษณีย้ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำไปรษณีย้ ค้ำธนำณัติ ค้ำดวงตรำไปรษณียำกร 
ค้ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส้ (GFMIS) ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง 

งบลงทุน 45,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 45,000 บาท

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 15,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบมีพนักพิง หุ้มหนัง PU มี
ล้อเล่ือนและโช้คปรับระดับสูง-ต่ ำ จ ำนวน 3 ตัวๆ ละ 5,000.- บำท 
ตำมรำคำท้องตลำดเน่ืองจำกไม้ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ้
ของส ำนักงบประมำณ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

เคร่ืองโทรศัพท้เคล่ือนท่ี 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท้เคล่ือนท่ี จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำม
รำคำท้องตลำดเน่ืองจำกไม้ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ้ของ
ส ำนักงบประมำณ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

ตู้เก็บเอกสำร 18,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรชนิดบำนเล่ือนกระจก จ ำนวน 2 
หลังๆ ละ 5,500.- บำท เป้นเงิน 11,000.- บำท ตำมรำคำท้องตลำด
เน่ืองจำกไม้ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ้ของส ำนัก
งบประมำณ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำนเป้ด จ ำนวน 2 
หลังๆ ละ 3,500.- บำท เป้นเงิน 7,000.- บำท ตำมรำคำท้องตลำด
เน่ืองจำกไม้ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ้ของส ำนัก
งบประมำณ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

โต้ะท ำงำน 7,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือโต้ะท ำงำนแบบไม้ มีล้ินชัก และช้ันวำง
แป้นพิมพ้ จ ำนวน 1 ตัว ตำมรำคำท้องตลำดเน่ืองจำกไม้ปรำกฏใน
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ้ของส ำนักงบประมำณ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำน
บริหำรงำนคลัง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 210,840 บาท

งบบุคลากร 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 210,840 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 210,840 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลของส ำนักงำนปลัด  ประจ ำป้ 2565   ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป   แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยใน (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท และกอบต.ท่ี
มท.0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค.2558 พรบ.ระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ35)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 233,000 บาท

งบด าเนินงาน 233,000 บาท

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน

18,000 บำท

ค้ำป้วยกำร อปพร. ต้ังไว้ 18,000.-บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยให้แก้อำสำสมัครเพ่ือเป้นค้ำป้วยกำรชดเชย
กำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำ
ด้วยกำรเบิกจ้ำยให้แก้อำสำสมัครป้องกันภัยฝ้ำยพลเรือนขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ินพ.ศ.2560 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ค่าใช่สอย 110,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรช้วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยในพ้ืนท่ี 10,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยเพ่ือช้วยเหลือประชำชนท่ีได้รับควำม
เดือดร้อนจำกสำธำรณภัย เช้น กระเบ้ือง ไม้ ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว้ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช้วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป   แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 
หน้ำ 90 ข้อ 2)

โครงกำรฝ้กอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค้กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน (องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้)

100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้โครงกำรฝ้กอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป    แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน    งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563  หน้ำ 1 ข้อ 1)

ค่าวัสดุ 105,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต้งกำย 70,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดหำวัสดุเคร่ืองแต้งกำยท่ีองค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ินมอบให้เจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือสวมใส้ในขณะปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยค้ำวัสดุเคร่ืองแต้ง
กำยของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช้น ถังดับเพลิง สำยดับเพลิง 
วำล้น้ ำดับเพลิง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไปแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน

วัสดุจรำจร 20,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวัสดุจรำจร เช้น สัญญำณไฟกระพริบ กรวยจรำจร 
แผงก้ันจรำจร ป้ำยไฟหยุดตรวจ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไปแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 110,000 บาท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าใช่สอย 110,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรช้วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยในพ้ืนท่ี 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยเพ่ือช้วยเหลือประชำชนท่ีได้รับควำม
เดือดร้อนจำกสำธำรณภัย เช้น กระเบ้ือง ไม้ ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว้ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช้วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565แก้ไข(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 หน้ำ 90 ข้อ 2

โครงกำรฝ้กอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค้กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน(องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้)

100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้โครงกำรฝ้กอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 1 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,405,500 บาท

งบบุคลากร 1,543,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,543,500 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 1,296,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลของกองกำรศึกษำ ประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครปฐม 
เร่ืองหลักเกณฑ้เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ้ำยเงินเดือนและ
ประโยชน้ตอบแทนอ่ืน(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2559 ต ำแหน้ง ผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำ/หัวหน้ำฝ้ำยบริหำรกำรศึกษำ/หัวหน้ำฝ้ำยส้งเสริม
กำรศึกษำฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำงๆ เงินเพ่ิมค้ำครองชีพ เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ 
เงินค้ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนส้วน
ต ำบล ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ว138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  

เงินประจ ำต ำแหน้ง 78,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ
ให้กับต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ/หัวหน้ำฝ้ำยบริหำร
กำรศึกษำ/หัวหน้ำฝ้ำยส้งเสริมกำรศึกษำฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ   งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ   

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 112,800 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจให้กับต ำแหน้ง 
ผู้ช้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ของกองกำรศึกษำ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ    งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 46,700 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพให้แก้พนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน้ง ผู้ช้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ของกอง
กำรศึกษำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส้วนต ำบล(ก.
อบต.) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.2/138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ

งบด าเนินงาน 538,000 บาท

ค่าตอบแทน 268,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน

238,000 บำท

2.1 ประเภทเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ  จ ำนวน  
238,000 บำท
      เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงิน
รำงวัลประจ ำป้) ส ำหรับพนักงำนส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบ
แทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้แก้
พนักงำนส้วนท้องถ่ินให้เป้นรำยจ้ำยอ่ืนของ อปท. พ.ศ. 2557 ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

ค้ำเช้ำบ้ำน 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำให้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำ
บ้ำน ค้ำเช้ำซ้ือ และกำรกู้เพ่ือกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือพักอำศัย ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนกำรศึกษำ     งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท
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     เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส้วน
ต ำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับ
กำรช้วงเหลือบุตรของข้ำรำชกำรท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    แผนงำน
กำรศึกษำ   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

ค่าใช่สอย 105,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรอย้ำงใดอย้ำงหน่ึงในกำรท ำส่ิงของ
ต้ำงๆ หรืองำนท่ีมีลักษณะเดียวกันมิใช้กำรประกอบ ดัดแปลง ต้อ
เติมเสริมสร้ำงครุภัณฑ้หรือส่ิงก้อสร้ำง เช้น ค้ำถ้ำยเอกสำร ค้ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค้ำจ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ้ต้ำงๆ 
ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ้ำยประเภทน้ี ฯลฯ ท่ี
เป้นกิจกำรในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำน
กำรศึกษำ  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

ค้ำเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร ของศูนย้พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ รำคำรวมวัสดุส้ินเปลือง ค้ำอะไหล้ ค้ำบริกำร
บ ำรุงรักษำ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ แต้ไม้รวมค้ำกระดำษเอกสำร ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำน
กำรศึกษำ   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 25,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค้ำลงทะเบียนต้ำงๆ หรือไปอบรมสัมมนำ
ของพนักงำนส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร
ฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ. 2557 ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนกำรศึกษำ    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 40,000 บำท

    เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซมทรัพย้สินท่ีช ำรุดเสียหำย
ให้อยู้ในสภำพดีสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช้น คอมพิวเตอร้ 
เคร่ืองพิมพ้ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองกรองน้ ำ และ
อ่ืนๆ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำนขององค้กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม     
แผนงำนกำรศึกษำ    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

ค่าวัสดุ 25,000 บาท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง 
ได้แก้ น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ในงำนกองกำรศึกษำ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ   
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร้ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม้
ยืนนำน หรือส่ิงของโดยสภำพเม่ือใช้แล้วย้อมส้ินเปลืองหมดไป 
อุปกรณ้ส ำหรับท ำป้ำย ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
กำรศึกษำ   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

วัสดุคอมพิวเตอร้ 10,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม้ยืนนำน 
หรือส่ิงของโดยสภำพเม่ือใช้แล้วย้อมส้ินเปลืองหมดไป และวัสดุ
ประกอบอะไหล้ส ำหรับกำรซ้อมแซม เช้น แป้นพิมพ้ เมนบอร้ด 
เมมโมร่ีชิป เมำส้ แผ้นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ้เคร่ืองปร้ินเตอร้ ฯลฯ 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำร
เบิกจ้ำยค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
กำรศึกษำ    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ  

ค่าสาธารณูปโภค 140,000 บาท

ค้ำไฟฟ้ำ 125,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลอง
ใหม้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
กำรเบิกจ้ำยค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำนขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนกำรศึกษำ    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ

ค้ำบริกำรโทรศัพท้ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้ของศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก รวมท้ังค้ำใช้จ้ำย
เพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล้ำว และค้ำใช้จ้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้
บริกำร เช้น ค้ำเช้ำเคร่ือง ค้ำเช้ำหมำยเลขโทรศัพท้ ค้ำบ ำรุงรักษำ
สำย ฯลฯ และเพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร้เนต ค้ำ
ส่ือสำรอ่ืนๆ รวมถึงค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร ค้ำใช้จ้ำยท่ีเกิด
ข้ึนกับกำรใช้บริกำร และกำรพัฒนำระบบอินเตอร้เนตให้มี
ประสิทธิภำพ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
กำรศึกษำ 

งบเงินอุดหนุน 324,000 บาท

เงินอุดหนุน 324,000 บาท

เงินอุดหนุนส้วนรำชกำร

โครงกำรอุดหนุนสถำนศึกษำต ำบลคลองใหม้ด้ำนกำรศึกษำ 324,000 บำท
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1. อุดหนุนส้งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำสถำนศึกษำในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบต ำบลคลองใหม้ จ ำนวน 324,000.- บำท   
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ 
เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) เพ่ือเป้นค้ำกำรจ้ำงครู กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ้ 
และกำรเรียนกำรสอนท่ีจ ำเป้นให้แก้สถำนศึกษำในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 3 แห้ง ๆ ละ 108,000 บำท (ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 
2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนมำก ท่ี มท 0893.3/ว 
0020 ลงวันท่ี 6 มกรำคม 2552) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับกำรศึกษำ ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 98 ข้อ 10 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินอุดหนุนขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,675,770 บาท

งบบุคลากร 1,394,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,394,600 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 589,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลของกองกำรศึกษำ ประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครปฐม 
เร่ืองหลักเกณฑ้เก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ้ำยเงินเดือนและ
ประโยชน้ตอบแทนอ่ืน(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2559 ต ำแหน้ง ครูช ำนำญ
กำร ครู ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม    แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก้อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ  

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 10,000 บำท
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รวม

รวม

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้กับพนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
เพ่ิมอ่ืนๆ เช้น เงินเพ่ิมวิชำชีพ เงินเพ่ิมคุณวุฒิ เงินเพ่ิมอ่ืน
นอกเหนือจำกเงินเดือน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ว138 
ลว 30 ธันวำคม 2558 หนังสือส่ังกำร ประกำศ ค ำส่ัง และอ่ืนๆ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งของพนักงำนส้วนต ำบล ต ำแหน้งครู
ช ำนำญกำร ท่ีได้รับตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส้วน
ต ำบล เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับต ำแหน้งพนักงำนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับ
ก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 640,900 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไปของกองกำรศึกษำ ต ำแหน้ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก
(ท่ัวไป) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนกำรศึกษำ    งำนระดับก้อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 112,700 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพให้แก้พนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต ำแหน้ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มี
ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส้วนต ำบล(ก.อบต.) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.2/138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 หนังสือส่ังกำร 
ประกำศ ค ำส่ัง และอ่ืนๆ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก้อนวัย
เรียนและประถมศึกษำ 

งบด าเนินงาน 1,769,170 บาท

ค่าใช่สอย 891,550 บาท
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รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห้งชำติ 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห้งชำติ 
เพ่ือส้งเสริมด้ำนกำรศึกษำ ส้งเสริมคุณภำพชีวิตเด็ก เช้น ค้ำอำหำร
และเคร่ืองด่ืม ค้ำจัดสถำนท่ี ค้ำเช้ำเต็นท้ ค้ำเคร่ืองเสียง ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร ค้ำตอบแทนวิทยำกร ค้ำของขวัญของ
รำงวัล ค้ำกำรละเล้นอ่ืนๆ ค้ำน้ ำด่ืมและน้ ำแข็ง ค้ำวัสดุอุปกรณ้
ต้ำงๆ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นและเก่ียวข้อง ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข้งขันกีฬำ และกำรส้งนักกีฬำเข้ำร้วมกำร
แข้งขันกีฬำขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ    งำนระดับก้อนวัย
เรียนและประถมศึกษำ  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.
2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 77 ข้อ 2 

โครงกำรส้งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนภำยในโรงเรียนต ำบลคลอง
ใหม้

25,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส้งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยำวชนภำยในโรงเรียนต ำบลคลองใหม้ อบรมให้ควำมรู้ พัฒนำ
ศักยภำพแก้เด็กและเยำวชนได้ใช้เวลำว้ำงให้เกิดประโยชน้ในช้วงป้ด
ภำคเรียน พัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดี ห้ำงไกลจำกส่ิงอบำยมุขและส่ิง
เสพติด ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก้อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข
(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 78 ข้อ 4 

โครงกำรส้งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำครู ผู้ช้วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก

15,000 บำท
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เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยด ำเนินโครงกำรส้งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ
พัฒนำครู/ผู้ช้วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลคลองใหม้ เพ่ือให้บุคลำกรในศูนย้พัฒนำเด็กเล็กมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ปฏิบัติภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยได้อย้ำงเต็มศักยภำพ 
และน ำไปประยุกต้พัฒนำกำรเรียนได้อย้ำงมีคุณภำพเป้นไปตำม
มำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ     
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1 
พ.ศ. 2564  หน้ำ 97 ข้อ 7

โครงกำรส้งเสริมสุขภำวะครอบครัวในศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส้งเสริมสุขภำวะครอบครัว
ในศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ือส้งเสริมสุขภำวะครอบครัวในศูนย้พัฒนำ
เด็กเล็ก อบรมให้ควำมรู้แก้ผู้ปกครองชุมชนในกำรส้งเสริมพัฒนำกำร
เด็ก เช้น ค้ำอำหำร ค้ำอำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำป้ำยโครงกำร 
ค้ำตอบแทนวิทยำกร ค้ำวัสดุอุปกรณ้ต้ำงๆ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยใน
กำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ  
งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ     ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  
หน้ำ 77 ข้อ 3

โครงกำรสนับสนุนกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก้เด็กนักเรียน 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรอบรมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก้เด็กนักเรียนน ำหลักธรรมของพระพุทธศำสนำมำใช้
ในกำรด ำรงชีวิต ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ    
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 
1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 97 ข้อ 4

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำกำรสนับสนุนค้ำ
จัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว)

277,340 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค้ำหนังสือเรียน ค้ำอุปกรณ้กำรเรียน ค้ำ

เคร่ืองแบบนักเรียน และค้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ส ำปรับศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนคลองใหม้ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 

ลว. 14 กรกฎำคม 2563 (ประมำณกำร 98 คน)

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

  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม     แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับ

ก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ   ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

แก้ไข (เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 93 ข้อ 6   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. ค้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ป้ อัตรำคนละ 430 บำท/ป้ 

  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    แผนงำนกำรศึกษำ    งำนระดับ

ก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

แก้ไข (เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำ 97 ข้อ 6

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำกำรสนับสนุน
อำหำรกลำงวันให้กับศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก

504,210 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลอง
ใหม้ จ ำนวน 21 บำท/คน จ ำนวน 245 วัน (ประมำณกำร 98 คน) 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924 
ลว. 8 กรกฎำคม 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ    
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 
1 พ.ศ. 2564  หน้ำ 97 ข้อ 6

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำส ำหรับผู้ประกอบ
วิชำชีพครู

20,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดศูนย้
พัฒนำเด็กเล็กขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก้อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

โครงกำรสำนสัมพันธ้ครอบครัวในศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสำนสัมพันธ้ครอบครัวใน
ศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก อบรมให้ควำมรู้แก้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน สร้ำง
ควำมสัมพันธ้ในครอบครัว เช้น ค้ำอำหำร ค้ำอำหำรว้ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค้ำป้ำยโครงกำร ค้ำตอบแทนวิทยำกร ค้ำวัสดุอุปกรณ้
ต้ำงๆ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศึกษำ    งำนระดับก้อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ    ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 77 ข้อ 1

ค่าวัสดุ 877,620 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 877,620 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

ค้ำอำหำรเสริม(นม)  จ ำนวน 877,620  บำท 
       1. เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย้พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ จ ำนวน 7.37 บำท/คน/วัน จ ำนวน 260 วัน 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 
ลว. 14 กรกฎำคม 2563 (ประมำณกำร 98 คน)  จ ำนวน  
187,787.60  บำท
  2. เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตพ้ืนท่ีต ำบลคลองใหม้ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนคลองใหม้ 
โรงเรียนบ้ำนดอนทอง โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ จ ำนวน 7.37 
บำท/คน/วัน จ ำนวน 260 วัน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลว. 14 กรกฎำคม 2563 (ประมำณ
กำร 360 คน)  จ ำนวน  689,832   บำท ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม  แผนงำนศึกษำ  งำนระดับก้อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำ 92 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน 1,512,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,512,000 บาท

เงินอุดหนุนส้วนรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) 1,512,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำอำหำรกลำงวันแก้เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลคลองใหม้ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนคลองใหม้ 
โรงเรียนบ้ำนดอนทอง โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ จ ำนวน 20 บำท/
คน/วัน จ ำนวน 200 วัน (ประมำณกำร 360 คน) ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินอุดหนุนขององค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลว. 
14 กรกฎำคม 2563ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
กำรศึกษำ  งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข(เล้มท่ี1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2564  หน้ำ 96 ข้อ 1 
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 139,000 บาท

งบด าเนินงาน 139,000 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน

120,000 บำท

1.ค้ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำป้วยกำรชดเชย กำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไป เพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ได้แก้ 
อำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินท่ีมีภูมิล ำเนำอยู้ในองค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ินหรือใกล้เคือง ท่ีได้รับค ำส่ังช้วยสนับสนุนกำรจำกปฏิบัติ
หน้ำท่ีในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน 
จ ำนวน ๒ รำยๆ ละ 5,000 บำทต้อเดือน ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินและกำร
เบิกจ้ำยค้ำใช้จ้ำย พ.ศ.2562 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสำธำรณสุข 

ค่าใช่สอย 19,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว้และข้ึนทะเบียนสัตว้ 9,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยจ้ำงเหมำบริกำรส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวน
สัตว้และข้ึนทะเบียนสัตว้ตำมโครงกำรสัตว้ปลอดโรคคนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมจ ำนวนสุนัข/แมวท่ีมีเจ้ำขิงและไม้มีเจ้ำของ 
ตัวละ 3 บำท ป้ละ 2 คร้ัง คร้ังแรกภำยในเดือนธันวำคมและคร้ังท่ี 
2 ภำยใน เดือนมิถุนำยนต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสำธำรณสุข

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง 10,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยโครงกำรอำสำสมัครสมัครบริบำลเพ่ือดูแล
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำอำหำรว้ำง ค้ำอุปกรณ้ 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 155,000 บาท

งบด าเนินงาน 155,000 บาท

ค่าใช่สอย 155,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรรณรงค้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต ำบลคลองใหม้ 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยโครงกำรรณรงค้ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช้น ค้ำน้ ำยำพ้นยุง ค้ำทรำยอะเบท  ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม  แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ  (อยู้ในพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565)แก้ไข 
(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 79 ข้อท่ี 2

โครงกำรรณรงค้ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ/แมว ต ำบลคลอง
ใหม้

55,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณรงค้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมจ ำนวนทะเบียนคุม สุนัขและแมว เช้น ค้ำวัคซีนพร้อมอุปกรณ้ 
ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด้วนท่ีสุด ที มท 0810.5/ว 0994 ลว. 24 
กุมภำพันธ้0560 และหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด้วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/729 ลว. 31มีนำคม 2560 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
สำธำรณสุข   งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ  (อยู้
ในพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565)แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2564 หน้ำ 79 ข้อท่ี 1

งานศูนย่บริการสาธารณสุข 120,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

ค่าใช่สอย 120,000 บาท
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รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กนักเรียนต ำบลคลอง
ใหม้

40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและ
สุขภำพเด็กนักเรียนต ำบลคลองใหม้ เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำเคร่ืองด่ืม 
ค้ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย้บริกำร
สำธำรณสุข (อยู้ในพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1) 
คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 80 ข้อ 4)

โครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมประชำชนต ำบลคลอง
ใหม้

40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นโครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม
ประชำชนต ำบลคลองใหม้ เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำอำหำร
กลำงวัน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม   แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนศูนย้บริกำรสำธำรณสุข (อยู้ในพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไข(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 80 ข้อ 3)

โครงกำรส้งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม้และเด็กของ
ประชำชน

40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมโภชนำกำรและ
สุขอนำมัยแม้และเด็กของประชำชนต ำบลคลองใหม้ เช้น ค้ำ
วิทยำกร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
สำธำรณสุข   งำนศูนย้บริกำรสำธำรณสุข (อยู้ในพัฒนำท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 80 ข้อ 
5)

แผนงานสังคมสงเคราะห่

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห่ 1,393,460 บาท

งบบุคลากร 1,031,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,031,960 บาท
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เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 864,960 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล กองสวัสดิกำรสังคม 
ได้แก้ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม , นักพัฒนำชุมชนช ำนำญ
กำร  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสังคม
สงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้   (ตำม
หนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 
30 ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 มำตรำ 35)

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว เงินปรับ
เพ่ิมตำมคุณวุฒิ เงินค้ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับ
พนักงำนส้วนต ำบล  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนสังคมสงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเครำะห้  (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)

เงินประจ ำต ำแหน้ง 42,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ  
ได้แก้ ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้   งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  (ตำมประกำศก.อบต.จังหวัด
นครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำเงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.
2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือรองรับตำมประกำศ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน เร่ือง
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2556) 

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมต ำแหน้งและอัตรำ

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำง ๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนจ้ำง ของพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้   งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้   (ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. 
กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวำคม 2558 ,  
พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 3)

งบด าเนินงาน 342,000 บาท

ค่าตอบแทน 229,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน

150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ส ำหรับพนักงำนส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้   งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืน
เป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้แก้พนักงำนส้วน
ท้องถ่ินให้เป้นรำยจ้ำยอ่ืนของ อปท. พ.ศ.2557)

ค้ำเช้ำบ้ำน 72,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำน ค้ำเช้ำซ้ือ และกำรกู้เพ่ือกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือ
พักอำศัย ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเครำะห้   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำ
บ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562) 

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 7,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ของพนักงำนส้วนต ำบล  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้  
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร
พนักงำนส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2549) 

ค่าใช่สอย 74,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นจ้ำงเหมำค้ำถ้ำยเอกสำร เข้ำปกหนังสือ หรือค้ำเย็บเล้ม
หนังสือ ค้ำโฆษณำและเผยแพร้ ค้ำบริกำรรับใช้ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร
ฯลฯ  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคม
สงเครำะห้   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  (ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว้ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือท่ี มท. 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 
9 ธันวำคม 2559) 

รำยจ้ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศ
งำนตรวจงำน หรือเย่ียมชมหรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้องซ่ึงร้วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช้น ค้ำอำหำร 
ค้ำอำหำรว้ำงค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำของขวัญหรือของท่ีระลึก ค้ำพิมพ้
เอกสำร ค้ำใช้จ้ำยท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง ประชุม รวมท้ัง
ค้ำบริกำร ฯลฯ ท่ีจ ำเป้น  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนสังคมสงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเครำะห้  (ตำมหนังสือท่ี มท.0808.4/ว.2381 ลงวันท่ี 28 
กรกฎำคม 2548)

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร เช้น ค้ำลงทะเบียน ค้ำเดินทำง ค้ำเบ้ียเล้ียง 
ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก ค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค้ำบริกำรจอดรถ  
ค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเดินทำงไปรำชกำรให้กับพนักงำน
ส้วนต ำบล  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสังคม
สงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้    (ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ.2561)

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ้ และทรัพย้สิน
ต้ำงๆ ของ อบต.ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ฯลฯ  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้  งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้   (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ท่ี มท.0808.2/ว.0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ้ 2562)

ค่าวัสดุ 39,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนต้ำง ๆ  เช้น กระดำษ ปำกกำ 
แฟ้ม ตรำยำง ลวดเย็บกระดำษ กำว  ส่ิงพิมพ้ท่ีได้จำกกำรซ้ือหรือ
จ้ำงพิมพ้ แบบพิมพ้ หมึก และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้ งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 
2559)

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช้น แปรงขัดพ้ืน ไม้
กวำด ถุงขยะ น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำดับกล่ิน น้ ำยำปรับอำกำศ 
ฯลฯ ส ำหรับใช้ในกองสวัสดิกำรสังคม ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเครำะห้  (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559)
 วัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร้ข้ำวสำรต้ำง ๆ ของกอง
สวัสดิกำรสังคม เช้น แผ้นพับ วำรสำร ใบปลิว สต๊ิกเกอร้ ฟ้วเจอร้
บอร้ด ป้ำยประชำสัมพันธ้ หรือส่ิงพิมพ้ต้ำงๆ  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม  แผนงำนสังคมสงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 
2559)

วัสดุคอมพิวเตอร้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ วัสดุส้ินเปลือง  เช้น อุปกรณ้
บันทึกข้อมูล คีย้บอร้ดเมนบอร้ดเมำส้ เมมโมร่ีชิฟ หมึก
คอมพิวเตอร้ ฯลฯ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
สังคมสงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  (ตำม
หนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559)

งบลงทุน 19,500 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 19,500 บาท

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 3,500 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร ให้กับกองสวัสดิกำร
สังคม จ ำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
 คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 20 ช้อง  ส ำหรับเก็บแฟ้มสันกว้ำง 3 น้ิว
2) ท ำจำกเหล็กคุณภำพดี หนำไม้น้อยกว้ำ 0.5 มม.
3) ผ้ำนกำรล้ำงและพ้นกันสนิม 
4) มีล้อ 4 ล้อ สำมำรถเคล่ือนย้ำยได้
5) รับประกันคุณภำพอย้ำงน้อย 1 ป้
 เป้นครุภัณฑ้ ต้ังจ้ำยนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ้ของ
ส ำนักงบประมำณ สำมำรถจัดหำได้ตำมท้องตลำดท่ีมีครุภัณฑ้
จ ำหน้ำย โดยค ำนึกถึงประโยชน้ใช้สอย ควำมเหมำะสม ประหยัด
งบประมำณ และไม้เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคม
สงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  (ตำมหนังสือ
กรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559)

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ช้อง 4,500 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร ให้กับกองสวัสดิกำร
สังคม จ ำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
 คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 40 ช้อง ส ำหรับเก็บแฟ้มสันกว้ำง 3 น้ิว
2) ท ำจำกเหล็กคุณภำพดี หนำไม้น้อยกว้ำ 0.5 มม.
3)  ผ้ำนกำรล้ำงและพ้นกันสนิม 
4) มีล้อ 4 ล้อ สำมำรถเคล่ือนย้ำยได้
5) รับประกันคุณภำพอย้ำงน้อย 1 ป้
 เป้นครุภัณฑ้ ต้ังจ้ำยนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ้ของ
ส ำนักงบประมำณ สำมำรถจัดหำได้ตำมท้องตลำดท่ีมีครุภัณฑ้
จ ำหน้ำย โดยค ำนึกถึงประโยชน้ใช้สอย ควำมเหมำะสม ประหยัด
งบประมำณ และไม้เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคม
สงเครำะห้   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้   (ตำม
หนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559)

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 5,000 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ให้กับกองสวัสดิกำรสังคม 

จ ำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

 คุณลักษณะพ้ืนฐำน

1) ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจกจัดเก็บ 3 ช้ัน ขนำด 4 ฟุต

2) บำนเล่ือนกระจก 2 ประตู แผ้นกระจกหนำ 4 มม. มือจับแบบฝ้ง 

พร้อมกุญแจล็อค

3) แผ้นช้ันวำงปรับระดับได้ 2 แผ้น เล่ือนปรับควำมกว้ำงแต้ละช้ันได้

ตำมต้องกำร

4) ผลิตจำกแผ้นเหล็ก หนำ 0.6 มม.

5) รับประกันคุณภำพอย้ำงน้อย 1 ป้

 เป้นครุภัณฑ้ ต้ังจ้ำยนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ้ของส ำนัก

งบประมำณ สำมำรถจัดหำได้ตำมท้องตลำดท่ีมีครุภัณฑ้จ ำหน้ำย โดยค ำ

นึกถึงประโยชน้ใช้สอย ควำมเหมำะสม ประหยัดงบประมำณ และไม้เกิน

วงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำร

ชุมชนและสังคม    แผนงำนสังคมสงเครำะห้   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

สังคมสงเครำะห้  (ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด้วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559)

ตู้เหล็กบำนเล่ือนทึบ 6,500 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนทึบ ให้กับกองสวัสดิกำร
สังคม จ ำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
      คุณลักษณะพ้ืนฐำน
1) ตู้เอกสำรเหล็กสูงบำนเล่ือนทึบ จัดเก็บ 4 ช้ัน
2) ผลิตจำกเหล็กคุณภำพดี หนำ 0.6 มม. เคลือบสีได้มำตรฐำน
3) บำนเป้ดทึบ 2 ประตู มือจับแบบฝ้ง พร้อมกุญแจล็อค
4) แผ้นช้ันวำงปรับระดับได้ 3 แผ้น
5) รับประกันคุณภำพอย้ำงน้อย 1 ป้
 เป้นครุภัณฑ้ ต้ังจ้ำยนอกเหนือบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ้ของ
ส ำนักงบประมำณ สำมำรถจัดหำได้ตำมท้องตลำดท่ีมีครุภัณฑ้
จ ำหน้ำย โดยค ำนึกถึงประโยชน้ใช้สอย ควำมเหมำะสม ประหยัด
งบประมำณ และไม้เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคม
สงเครำะห้  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้  (ตำมหนังสือ
กรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห่ 962,240 บาท

งบบุคลากร 932,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 932,240 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 891,240 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล กองสวัสดิกำรสังคม 
ได้แก้ หัวหน้ำฝ้ำยส้งเสริมสวัสดิกำรสังคม , หัวหน้ำฝ้ำยสังคม
สงเครำะห้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสังคม
สงเครำะห้  งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห้  (ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 30 
ธันวำคม 2558 ,  พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542 มำตรำ 35)

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 5,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว เงินปรับ
เพ่ิมตำมคุณวุฒิ เงินค้ำตอบแทนพิเศษ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับ
พนักงำนส้วนต ำบล  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนสังคมสงเครำะห้  งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห้  
(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 36,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ  
ได้แก้ ต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยส้งเสริมสวัสดิกำรสังคม , หัวหน้ำฝ้ำย
สังคมสงเครำะห้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำน
สังคมสงเครำะห้  งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห้  (ตำม
ประกำศ ก.อบต.จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้กำรก ำหนดอัตรำ
เงินประจ ำต ำแหน้ง พ.ศ.2547 และต้ังงบประมำณรำยจ้ำยเพ่ือ
รองรับตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส้วนท้องถ่ิน เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส้วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556) 

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าใช่สอย 30,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสและคนไร้
ท่ีพ่ึง

15,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 9/8/2564  16:19:13

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ท่ีพ่ึง  โดยกำรให้ควำมรู้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตท้ังทำงด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงส้งผลต้อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึนปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำน
สังคมสงเครำะห้  งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห้  ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1พ.ศ. 
2564 หน้ำ 93 ข้อ 7 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรส้งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร 15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คน
พิกำร โดยกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรประกอบอำชีพอิสระให้กับ
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ดูแลคนพิกำร ให้สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบ
อำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้แก้ตนเองและครอบครัว  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสังคมสงเครำะห้  งำนสวัสดิกำร
สังคมและสังคมสงเครำะห้  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1พ.ศ. 2564 หน้ำ 92 ข้อ 6 
(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 11,802,000 บาท

งบบุคลากร 4,398,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,398,000 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส้วนท้องถ่ิน 1,570,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเดือนพร้องเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลของกองช้ำง    ต้ังจ้ำยประจ ำป้งบประมำณ 2565  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
-ผู้อ ำนวยกำรกองช้ำง / หัวหน้ำฝ้ำยกำรโยธำ / หัวหน้ำฝ้ำย
สำธำรณูปโภค / นำยช้ำงโยธำช ำนำญงำน
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เงินประจ ำต ำแหน้ง 78,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ 
ให้กับต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองช้ำง หัวหน้ำฝ้ำยกำรโยธำ หัวหน้ำ
ฝ้ำยสำธำรณูปโภค ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน    งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,550,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก้พนักงำนจ้ำง
ท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำระกิจของกองช้ำง  ต้ังจ้ำย
ป้งบประมำณ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    
แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำวและเงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองช้ำง  ต้ังจ้ำย
ป้งบประมำณ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนเคหะและชุมชน    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 

งบด าเนินงาน 7,380,000 บาท

ค่าตอบแทน 480,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน

412,000 บำท
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2.1เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำง
และพนักงำนจ้ำงเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้)           ต้ังไว้ 
400,000.- บำท 
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินรำงวัลประจ ำป้ (ประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณี
พิเศษ) ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ต้ัง
จ้ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 
2.2 ค้ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร  ต้ัง
ไว้ 12,000.- บำท  
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก้อสร้ำงอำคำร 
ดัดแปลงหรือร้ือถอนอำคำรให้แก้นำยช้ำงโยธำ นำยตรวจแบบ
แปลนก้อสร้ำง ต้ังจ้ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำป้ 2565   ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน   งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ค้ำเช้ำบ้ำน 48,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำน ค้ำเช้ำซ้ือ และกำรกู้เพ่ือกำรสร้ำงบ้ำนเพ่ือ
พักอำศัย ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล ต้ังจ้ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำป้ 
2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    แผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562) 

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรช้วยเหลือบุตรของ
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2536 ต้ังจ้ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนเคหะและ
ชุมชน    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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ค่าใช่สอย 1,395,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 300,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรต้ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรในแผนงำน
กิจกรรมของ อบต. เช้น ค้ำถ้ำยเอกสำรและเข้ำเล้ม ถ้ำยพิมพ้เขียว 
ค้ำติดต้ังมิเตอร้ไฟฟ้ำ ฯลฯ ต้ังจ้ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำป้ 2565  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    แผนงำนเคหะและ
ชุมชน    งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     

ค้ำเช้ำทรัพย้สิน 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำทรัพย้สินขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ 
เช้น ค้ำเช้ำหอถังท่ีรำชพัสดุ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 70,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส้วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำง ต้ังจ้ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    แผนงำนเคหะและชุมชน   งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 1,020,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำซ้อมแซมบ ำรุงทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ กรณีเป้นกำรจ้ำงเหมำท้ังค้ำสิงของและค้ำแรงงำนได้
ตำมปกติ  เช้นซัมเมอร้ส  ท้อประปำ  รถยนต้  ถนน  สะพำน  
เคร่ืองปรับอำกำศ  หอกระจำยข้ำว  ฯลฯ    ต้ังจ้ำย ประจ ำป้ 
2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนเคหะและ
ชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

ค่าวัสดุ 1,665,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช้น แฟ้ม กระดำษถ้ำยเอกสำร 
สมุด ปำกกำ ตรำยำง แบบพิมพ้ ฯลฯ ต้ังจ้ำย ประจ ำป้ 2565  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 450,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้ส ำหรับเสียงตำมสำย หอกระจำย
ข้ำว และไฟฟ้ำสำธำรณะ เช้น สำยไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟ้วส้ ฯลฯ  
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ้กำรท ำควำมสะอำดต้ำงๆ จัดซ้ือ
น้ ำด่ืมส ำหรับผู้มำติดต้อรำชกำร กำรประชุมต้ำงๆ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนเคหะและ
ชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

วัสดุก้อสร้ำง 300,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำงต้ำงๆ เช้น กลอนประตู หน้ำต้ำง 
ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน   

วัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวัสดุยำนพำหนะและขนส้งท่ีเป้นวัสดุโดยสภำพ 
ได้แก้ แบตเตอร่ี  ยำงนอก ยำงใน สำยไมล้ หัวเทียน ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
เคหะและชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 600,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน ได้แก้ น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ท่ีใช้กับรถยนต้ส้วนกลำงและ
รถจักรยำนยนต้ในควำมรับผิดชอบของกองช้ำง และใช้ในกิจกำร
อ่ืนๆ  ต้ังจ้ำย ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

วัสดุเคร่ืองแต้งกำย 25,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเคร่ืองแต้งกำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนจัดเก็บขยะมูล
ฝอย เช้น  เส้ือสะท้อนแสง ถุงมือ รองเท้ำยำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
เคหะและชุมชน  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

วัสดุคอมพิวเตอร้ 80,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ ได้แก้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ้ คีย้บอร้ด เมนบอร้ด เมมโมร่ีชิป เมำส้ หมึกคอมพิวเตอร้ 
ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม    แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าสาธารณูปโภค 3,840,000 บาท

ค้ำไฟฟ้ำ 3,840,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำของหอถังน้ ำประปำท่ีอยู้ในควำม
รับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ    ต้ังจ้ำย ประจ ำป้ 2565  ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     

งบลงทุน 24,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 24,000 บาท

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงหุ้มหนัง PU  จ ำนวน 2 
ตัว ตัวละ 5,000.- บำท  (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้  2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
เคหะและชุมชน   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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โต้ะไม้ส ำนักงำน 14,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือโต้ะไม้ส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัว ตัวละ 7,000.- 
บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ้ำยประจ ำป้  2565  ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ่าและประปา 109,805 บาท

งบเงินอุดหนุน 109,805 บาท

เงินอุดหนุน 109,805 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำให้กับ หอถัง อบต.คลองใหม้ (บริเวณบ้ำนป้ำ
สมจิตร  ศรีต้ำงวงษ้)  หมู้ท่ี 5 ต ำบลคลองใหม้  อ ำเภอสำมพรำน  
จังหวัดนครปฐม

109,805 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรขำยเขตระบบจ ำหน้ำยไฟฟ้ำแรง
ต่ ำและติดต้ังไฟฟ้ำ  หอถัง อบต.คลองใหม้ (บริเวณบ้ำนป้ำสมจิตร  
ศรีต้ำงวงษ้)  หมู้ท่ี 5 ต ำบลคลองใหม้  อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัด
นครปฐม  ต้ังจ้ำยประจ ำป้2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำและประปำ   อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (เล้มท่ี 2) คร้ังท่ี 1 
พ.ศ. 2564 หน้ำท่ี 11 ข้อ  4

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2,660,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,660,000 บาท

ค่าใช่สอย 2,500,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

ค้ำท้ิงขยะมูลฝอย 2,500,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำท้ิงขยะมูลฝอย  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนก ำจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ค่าวัสดุ 160,000 บาท

วัสดุอ่ืน 160,000 บำท
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ถังขยะพลำสติก ต้ังไว้ 160,000  บำท
  เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือถังขยะพลำสติก  ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 
200  ลิตร  เพ่ือใช้รองรับขยะมูลฝอยตำมบ้ำนเรือนประชำชนใน
เขต อบต. ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน    งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

แผนงานสร่างความเข่มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข่มแข็งชุมชน 477,000 บาท

งบด าเนินงาน 477,000 บาท

ค่าใช่สอย 477,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำร BIG  cleaning day 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในโครงกำร BIG cleaning day ด ำเนินกำร
เก่ียวกับกำรรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยในชุมชน ท ำควำมสะอำด
แม้น้ ำ ล ำคลอง ถนนสำธำรณะ บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เช้นกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำวัสดุ อุปกรณ้ 
ค้ำอำหำร ฯลฯ ในต ำบลคลองใหม้ หมู้ท่ี 1-หมู้ท่ี 6 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสร้ำงควำม
เข็มแข็งของชุมชน งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข็มแข็งของชุมชน  
(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1
หน้ำท่ี 103 ข้อท่ี 4)

โครงกำรครอบครัวสดใสใส้ใจสุขภำพ 10,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรครอบครัวสดใส้ใส้ใจสุขภำพ โดย
กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องในกำรส้งเสริมดูแลสุขภำพ เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพชีวิตและเพ่ือพัฒนำควำมสัมพันธ้ของสถำบัน
ครอบครัวให้มีควำมรัก ควำมผูกพัน  โดยจ้ำยเป้นค้ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้มเอกสำร และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน   (เป้นไปตำมตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1พ.ศ. 2564  หน้ำ 86 ข้อ 17  (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ประชุมประชำคมและทบทวนแผนเพ่ือ
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน

25,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในจัดอบรมให้ควำมรู้ประชุมประชำคมและ
ทบทวนแผนเพ่ือจัดท ำ แผนพัฒนำท้องถ่ิน  จ ำนวน 6 หมู้บ้ำน  
หนังสือกระทรวงมหำดไทย มท.0810.2/ว600ลว.29 มกรำคม  
2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย มท.0810.3/ว5797ลว.10 
ตุลำคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด้วนท่ีสุด ท่ี มท.
0810.3/ว2931ลว.15 พ.ค.2562 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของ
ชุมชน  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข็มแข็งของชุมชน (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 
119 ข้อท่ี 2)

โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ" 35,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำรจิตอำสำ “เรำ
ท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ" เช้น กำรจัดท ำป้ำยโครงกำร ค้ำวัสดุและ
อุปกรณ้   ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม  แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน   งำนส้งเสริม
สนับสนุนควำมเข็มแข็งของชุมชน   (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 84 ข้อท่ี 11)

โครงกำรฝ้กอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจ ำป้ 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  เช้น  ค้ำวิทยำกรค้ำวัสดุ อุปกรณ้ ค้ำอำหำร
ว้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน  งำนส้งเสริม
สนับสนุนควำมเข็มแข็งของชุมชน  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 84 ข้อท่ี 12)

โครงกำรฝ้กอบรมพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร 250,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมพัฒนำประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนฯ ให้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ คุ้มครอง พิทักษ้สิทธ์ิ 
มีควำมเสมอภำคและควำมเป้นธรรมทำงสังคม และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสถำบันครอบครัว ให้มีควำมม่ันคงเป้นป้กแผ้น เพ่ือเป้น
กลไกในกำรพัฒนำสังคมและชุมชน ตำมกรอบกิจกรรมท่ีก ำหนด 
โดยเป้นค้ำใช้จ้ำยประเภท ค้ำวิทยำกร ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ 
ค้ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค้ำเอกสำร ค้ำใช้จ้ำยในกำรทัศนศึกษำดูงำน
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ให้กับคณะกรรมกำรและกลุ้มสตรี ค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ 
ท่ีจ ำเป้นและเก่ียวข้อง  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส้งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน   ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1พ.ศ. 2564  หน้ำ 74 ข้อ 11 (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรฝ้กอบรมรณรงค้ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 12,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรอบรมรณรงค้ป้องกันยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ เช้นค้ำสมนำคุณวิทยำกร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆฯลฯ ท่ี
เก่ียวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร
ฝ้กอบรมขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2549 ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำน
สร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข็มแข็ง
ของชุมชน  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 
1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 83 ข้อท่ี 5)

โครงกำรฝ้กอบรมส้งเสริมอำชีพให้แก้ผู้มีรำยได้น้อยต ำบลคลองใหม้ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมส้งเสริมอำชีพให้แก้
ประชำชนต ำบลคลองใหม้ เพ่ือส้งเสริมอำชีพให้แก้ประชำชนท่ี
ว้ำงงำน รำยได้น้อย ให้มีอำชีพและมีรำยได้เพียงพอต้อกำรด ำรงชีวิต
และสำมำรถเล้ียงตนเองและครอบครัวได้ โดยจ้ำยเป้น ค้ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม  ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1พ.ศ. 2564  หน้ำ 
73 ข้อ 7  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำร
ฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557)

โครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุบัติภัย/หรือภัยธรรมชำติ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุบัติภัย/หรือ
วำตำภัยธรรมชำติ แก้เยำวชนในสถำนศึกษำ เช้น ค้ำวิทยำกร 
ค้ำอำหำรว้ำง ค้ำเอกสำร ฯลฯ ตังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของ
ชุมชน  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข็มแข็งของชุมชน  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 
84 ข้อท่ี 10)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครในชุมชนและผู้น ำชุมชน 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพให้แก้อำสำสมัคร
ในชุมชนและผู้น ำชุมชน เช้น อสม. , ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ/คนพิกำร , จิต
อำสำ , ผู้น ำชุมชน ฯลฯ โดยจ้ำยเป้นค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุ-อุปกรณ้  ค้ำจัดท ำรูปเล้มเอกสำร  และค้ำใช้จ้ำย
อ่ืนๆ  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน  งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1
พ.ศ. 2564  หน้ำ 85 ข้อ 15 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำ
ด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรรณรงค้คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพ่ือลดปริมำณขยะป้ญหำ
ส่ิงแวดล้อม(ต้อยอด)

20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณงค้กำรคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 
เพ่ือลดปริมำณขยะป้ญหำส่ิงแวดล้อมให้กับคณะผู้บริหำรฯ 
พนักงำน และผู้น ำชุมชน ฯลฯ ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลอง
ใหม้  เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวิทยำกร ค้ำอำหำร ค้ำอำหำรว้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565  ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน    
(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1
หน้ำท่ี 103 ข้อท่ี 2)

โครงกำรรณรงค้ประชำสัมพันธ้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำย โครงกำรรณรงค้ประชำสัมพันธ้เก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อม เช้น กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ้ กำรรณรงค้ขยะมูล
ฝอย  ฯลฯ จ ำนวน 6 หมู้บ้ำน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรชุมชนและสังคม  แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของ
ชุมชน  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข็มแข็งของชุมชน  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1หน้ำท่ี 
103 ข้อท่ี 1)

โครงกำรรู้เร่ืองเพศห้ำงไกลเอดส้ 15,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรู้เร่ืองเพศห้ำงไกลเอดส้  โดยเป้น
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน เด็กนักเรียนใน
สถำนศึกษำ อสม. ในพ้ืนท่ีองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ เร่ือง
กำรป้องกันตนเองให้พ้นเอดส้ และยอมรับผู้ติดเช้ือเอดส้อย้ำงไม้
รังเกียจ โดยจ้ำยเป้นค้ำสมนำคุณวิทยำกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้ม
เอกสำร และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส้งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน   ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1พ.ศ. 2564  หน้ำ 82 ข้อ 3 
(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรส้งเสริมกำรเรียนรู้กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมกำรเรียนรู้กำรเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ได้เพ่ิมพูนควำมรู้แนวคิด
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถน ำมำประยุกต้ใช้ให้เหมำะสม
ในพ้ืนท่ีของเกษตรกรเอง  โดยจ้ำยเป้นค้ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้มเอกสำร และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน  งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ชุมชน  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)
คร้ังท่ี 1พ.ศ. 2564  หน้ำ 73 ข้อ 8(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

โครงกำรส้งเสริมและพัฒนำกลุ้ม/เครือข้ำยต ำบลคลองใหม้ 15,000 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมและพัฒนำกลุ้ม/
เครือข้ำยต ำบลคลองใหม้ ให้ได้รับกำรส้งเสริมและพัฒนำกลุ้มต้ำงๆ 
เช้น กลุ้มวิสำหกิจชุมชน กลุ้มสัมมำชีพ กลุ้มเกษตร ฯลฯ (ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 287 ลงวันท่ี 1 
กุมภำพันธ้ 2555 เร่ือง แจ้งแนวทำงกำรส้งเสริมวิสำหกิจชุมชน 
และพระรำชบัญญัติส้งเสริมวิสำหกิจชุมชน)  โดยจ้ำยเป้น ค้ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม  ค้ำรถ
โดยสำรปรับอำกำศไม้ประจ ำทำง  ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้ม
เอกสำร  ค้ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนท่ีต้ำงๆ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน  งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(เล้มท่ี 1)คร้ังท่ี 1พ.ศ. 
2564  หน้ำ 73 ข้อ 9 (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝ้กอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 250,000 บาท

งบบุคลากร 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 240,000 บาท

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของกองกำรศึกษำ ต ำแหน้ง 
คนงำน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพให้แก้พนักงำน
จ้ำง ต ำแหน้ง คนงำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส้วนต ำบล(ก.อบต.) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.2/138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 หนังสือส่ังกำร 
ประกำศ ค ำส่ัง และอ่ืนๆ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

ค่าใช่สอย 10,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี งำนวันส ำคัญทำงรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี และกำรจัดงำนพิธีวัน
ส ำคัญทำงรำชกำรต้ำงๆ เช้น วันป้ยมหำรำช วันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม และประเพณีศำสนำวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ ค้ำจัดซ้ือพำนพุ้มดอกไม้ ค้ำจัดหำดอกไม้ประดับในพิธี
กำร ค้ำพวงมำลำ ป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ี
จ ำเป้นและเก่ียวข้องในกำรจัดงำนรัฐพิธีและกำรจัดงำนพิธีส ำคัญ
ต้ำงๆ ท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้หรือมีหนังสือส่ังกำร
ให้จัดท ำ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรบริหำรงำนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2562 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร   ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 101 ข้อ 8

งานกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช่สอย 30,000 บาท
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รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรส้งเสริม สนับสนุนกำรแข้งขันกีฬำในระดับต้ำง ๆ ภำยใน
หมู้บ้ำนและต ำบลคลองใหม้

30,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมให้เด็กและเยำวชน ประชำชนต ำบล
คลองใหม้ เสริมสร้ำงสุขภำพ ใช้เวลำว้ำงให้เป้นประโยชน้ พัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำได้มีโอกำสเล้นกีฬำและออกก ำลังกำย
อย้ำงถูกวิธี ส้งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรแข้งขันกีฬำเช่ือมควำม
สำมัคคี กำรจัดกำรแข้งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด และกำรจัดกำร
แข้งขันกีฬำระดับหมู้บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ฯลฯ ประจ ำป้ 
2565 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยค้ำใช้จ้ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข้งขันกีฬำและกำรส้งนักกีฬำเข้ำร้วมกำร
แข้งขันกีฬำขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร    งำนกีฬำและนันทนำกำร  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 72 ข้อ 1

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุกีฬำ 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ้กีฬำท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม้ยืนนำน 
หรือส่ิงของโดยสภำพเม่ือใช้แล้วย้อมส้ินเปลืองหมดไป และวัสดุ
ประกอบอะไหล้ส ำหรับกำรซ้อมแซม เช้น ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเล้ย้บอล ตะกร้อ ตำข้ำยกีฬำ เปตอง นกหวีด นำฬิกำจับเวลำ 
นวม ขำเสำเหล็ก ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร 

งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถ่ิน 63,500 บาท

งบด าเนินงาน 63,500 บาท

ค่าใช่สอย 63,500 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยงบ
รำยจ้ำยอ่ืน ๆ
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โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 3 มิถุนำยน 
และ 12 สิงหำ

20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศร
รำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู้หัว 28 กรกฎำคม 
และ 12 สิงหำ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม    แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำน
ศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำ 102 ข้อ 12

โครงกำรส้งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ้ฟ้้นฟูศิลปวัฒนธรรมจำรีต
ประเพณีและภูมิป้ญญำท้องถ่ิน

15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส้งเสริมและสนับสนุนกำร
อนุรักษ้สืบสำนและถ้ำยทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิป้ญญำท้องถ่ิน 
จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก้เด็กและเยำวชนต ำบล  คลองใหม้ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม    แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร   งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 
หน้ำ 99 ข้อ 1 

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 5,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีลอยกระทง 
เพ่ือส้งเสริม บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิป้ญญำท้องถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถ่ิน เช้น ค้ำจัดสถำนท่ี ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้ ค้ำน้ ำด่ืม และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นและเก่ียวข้อง
ในกำรจัดงำน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2563 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข้งขันกีฬำ และกำรส้งนักกีฬำเข้ำร้วมกำรแข้งขันกีฬำขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน   ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำ 100 ข้อ 6 

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต้ 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต้ เพ่ือส้งเสริม 
บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิป้ญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
งำมของท้องถ่ิน รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ เช้น ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำ
กลองยำว ค้ำดนตรี ค้ำจัดสถำนท่ี ค้ำเคร่ืองเสียง ค้ำน้ ำด่ืม ค้ำ
ดอกไม้ ค้ำจัดรถรับส้งผู้สูงอำยุ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป้นและ
เก่ียวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข้งขันกีฬำ และกำรส้งนักกีฬำเข้ำร้วมกำรแข้งขันกีฬำขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม   แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 100 ข้อ 3 

โครงกำรสืบสำนประเพณีแห้เทียนจ ำน ำพรรษำ 3,500 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมแห้เทียนจ ำน ำพรรษำ วัน
เข้ำพรรษำ เช้น ค้ำจัดซ้ือต้นเทียนพรรษำ ค้ำเคร่ืองไทยธรรม ค้ำ
กลองยำวแห้เทียนพรรษำ ค้ำน้ ำด่ืม และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป้นและ
เก่ียวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ ประจ ำป้ 2565 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข้งขันกีฬำ และกำรส้งนักกีฬำเข้ำร้วมกำรแข้งขันกีฬำขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน    ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 100 ข้อ 4  
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท

ค่าใช่สอย 200,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ 200,000 บำท

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ    จ ำนวน 200,000  บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ  รับรองแบบ  เพ่ือให้
ได้มำซ่ึงแบบรูปรำยกำรงำนก้อสร้ำง  ตำมหนังสือ มท 0808.2/ว
7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรเศรษฐกิจ   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งานก่อสร่าง 6,089,000 บาท

งบลงทุน 6,089,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 19,000 บาท

ครุภัณฑ้กำรเกษตร

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 19,000 บำท
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เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง  จ ำนวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 
9,500 บำท เป้นเงิน 19,000 บำท
 คุณลักษณะเฉพำะสังเขป
1. เป้นเคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย
2.เคร่ืองยนต้ขนำดไม้น้อยกว้ำ 3.5 แรงม้ำ
3.ปริมำตรกระบอกสูบไม้น้อยกว้ำ 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ้ ธันวำคม  2563

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร่าง 6,070,000 บาท

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก้อสร้ำงถนน คสล. พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำ Ø 0.60 เมตร 
สำยนำยไพรวัลย้  ทองอ้วมใหญ้  หมู้ท่ี 6  (ตอนสุดท้ำย)

1,040,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง   200  เมตร  หนำ 0.15  เมตร  
โดยมีพ้ืนท่ีผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ  980  ตำรำง
เมตร พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ้อพักระยะทำงรวม  200  เมตร  ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
เศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก้อสร้ำง   อยู้
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (เล้มท่ี 2) คร้ังท่ี 
1 พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี  6 ข้อ 27    เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
คมนำคม

โครงกำรก้อสร้ำงถนน คสล.พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำ คสล. Ø 0.60 ม.
ซอยบ้ำนละออง  บุญสม  หมู้ท่ี 2  (ตอนสุดท้ำย)

660,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 9/8/2564  16:19:13

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง   173  เมตร  หนำ 0.15  เมตร  
โดยมีพ้ืนท่ีผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ 502 ตำรำงเมตร 
พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ้อพักระยะทำงรวม  173  เมตร  ตำมแบบและรำยละเอียด
ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้
โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก้อสร้ำง  อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 
พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี  42  ข้อ 22    เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
คมนำคม

โครงกำรก้อสร้ำงถนน คสล.พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำขนำด Ø 0.60 ม. 
ถนนสำยบ้ำนนำยฤทธ์ิ  กำรทวี  หมู้ท่ี 2

630,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง   134  เมตร  หนำ 0.15  เมตร  
โดยมีพ้ืนท่ีผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ 522 ตำรำงเมตร 
พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ้อพักระยะทำงรวม  146 เมตร  ตำมแบบและรำยละเอียด
ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้
โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก้อสร้ำง อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (เล้มท่ี 3) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2564  หน้ำท่ี  1  ข้อ 1   เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส้ง
สินค้ำ

โครงกำรก้อสร้ำงถนน คสล.พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำขนำด Ø 0.60 เมตร
 บ้ำนนำงจ่ี  บุญกระสินธ์ิ  หมู้ท่ี 6

800,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช้วงท่ี 1 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.50 เมตร ระยะทำง   16  เมตร  หนำ 0.15  
เมตร  ช้วงท่ี  2 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  5  เมตร  ระยะทำง  109  
เมตร  หนำ  0.15  เมตร  โดยมีพ้ืนท่ีผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้
น้อยกว้ำ  605  ตำรำงเมตร พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ้อพักระยะทำงรวม  200  
เมตร  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลอง
ใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  
ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำน
ก้อสร้ำง  อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข 
(เล้มท่ี 3) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี  2 ข้อ 6   เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรจรำจร

โครงกำรก้อสร้ำงถนนดินใหม้ผิวจรำจรหินคลุกสำยนำยบุญธรรม  สุข
บ ำรุง  หมู้ท่ี 4

200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนดินกว้ำง  5  เมตร  
ระยะทำง  200 เมตร  หนำ 0.30  เมตร พร้อมลงหินคลุก  ผิว
จรำจรกว้ำง 4.50 เมตร ระยะทำง  200 เมตร  หนำ 0.20 เมตร 
ตำมแบบองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
เศรษฐกิจ   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ    งำนก้อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน     อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี  3  ข้อ 10  เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจร

โครงกำรวำงท้อระบำยน้ ำ คสล.  Ø 0.60 เมตร ต้อจำกของเดิมเส้น
บ้ำนก ำนันสมพร ( โรงน้ ำเกลือ)  หมู้ท่ี 5

700,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงฝ้งท้อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนำด Ø 0.60 เมตร  พร้อมบ้อพักระยะทำงรวม  270  
เมตร  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลอง
ใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  
ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำน
ก้อสร้ำง   อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข 
(เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี  49  ข้อ 63    เพ่ือกำร
ระบำยน้ ำสะดวกรวดเร็ว

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 1 ต ำบล
คลองใหม้

200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ
เดิม เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร     ช้ัน PE 80 PN 8   ควำม
ยำว   600   เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อ
ประปำครัวเรือน  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ   งำนก้อสร้ำง อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 
2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี  58  ข้อ 115  
เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและบริโภคอย้ำงเพียงพอ  

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 3 ต ำบล
คลองใหม้

500,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ
เดิม เป้นท้อ HDPEØ 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว  
1,500   เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำ
ครัวเรือน  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล
คลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนก้อสร้ำง อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 
2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564   หน้ำท่ี  59  ข้อ  
117  เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและบริโภคอย้ำงเพียงพอ  

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 4 ต ำบล
คลองใหม้

280,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ
เดิม เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำม
ยำว  830 เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำ
ครัวเรือน  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล
คลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนก้อสร้ำง  อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 
2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564  หน้ำท่ี 59  ข้อ  118  
เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและบริโภคอย้ำงเพียงพอ  

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE หมู้ท่ี 2 ต ำบล
คลองใหม้

310,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ
เดิม เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำม
ยำว  900  เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อ
ประปำครัวเรือน  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ   งำนก้อสร้ำง  อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 
2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564   หน้ำท่ี  58  ข้อ 116  
เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและบริโภคอย้ำงเพียงพอ  

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE หมู้ท่ี 5 ต ำบล
คลองใหม้

340,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ
เดิม เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำม
ยำว  1,000 เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อ
ประปำครัวเรือน  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ   งำนก้อสร้ำง   อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 
2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564   หน้ำท่ี  59  ข้อ  
119  เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและบริโภคอย้ำงเพียงพอ  

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE หมู้ท่ี 6 ต ำบล
คลองใหม้

310,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ
เดิม เป้นท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 
900  เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำ
ครัวเรือน  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล
คลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2565 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนก้อสร้ำง   อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) แก้ไข (เล้มท่ี 1) คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564   หน้ำท่ี  59   ข้อ 
120   เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำใช้อุปโภคและบริโภคอย้ำงเพียงพอ  

ค้ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค้ำ K)

ค้ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้(ค้ำK) 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำชดเชยงำนก้อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้(ค้ำ
K) เป้นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรกำรวินิจฉัยป้ญหำกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐด้วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว
110 ลว.5 มีนำคม  2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำน
เศรษฐกิจ  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก้อสร้ำง 

แผนงานการเกษตร

งานส่ิงแวดล่อมและทรัพยากรธรรมชาติ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร  เช้น สำรก ำจัดวัชพืช  ยำ
ปรำบศัตรูพืช  ปุ้ยเคมี ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
เศรษฐกิจ    แผนงำนกำรเกษตร   งำนส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ

แผนงานการพาณิชย่
งานกิจการประปา 1,145,000 บาท

งบด าเนินงาน 800,000 บาท

ค่าวัสดุ 800,000 บาท

วัสดุอ่ืน 800,000 บำท
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วัสดุประปำ ต้ังไว้ 800,000  บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้กำรประปำ  เช้น ท้อเหล็ก ท้อ 
PVC ข้อต้อ  สำมทำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565  ปรำกฏในด้ำน
กำรเศรษฐกิจ   แผนงำนกำรพำณิชย้   งำนกิจกำรประปำ  

งบลงทุน 345,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 345,000 บาท

ครุภัณฑ้อ่ืน

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 10 แรงม้ำ  380 โวลต้ 90,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด   10 แรงม้ำ  380  โวลต้  
จ ำนวน 1 ชุด   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนกำร
เศรษฐกิจ  แผนงำนกำรพำณิชย้  งำนกิจกำรประปำ

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 3 แรงม้ำ  220 โวลต้ 80,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  3  แรงม้ำ 220  โวลต้  
จ ำนวน 2 ชุด ชุดละ 40,000  บำท  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจ  แผนงำนกำรพำณิชย้  งำนกิจกำรประปำ

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 5 แรงม้ำ  380 โวลต้ 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  5  แรงม้ำ 380 โวลต้  
จ ำนวน 2 ชุด  ชุดละ 50,000  บำท  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏ
ในด้ำนกำรเศรษฐกิจ  แผนงำนกำรพำณิชย้  งำนกิจกำรประปำ

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 7.5 แรงม้ำ  380 โวลต้ 75,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  7.5  แรงม้ำ  380  โวลต้  
จ ำนวน 1 ชุด ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2565 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
แผนงำนกำรพำณิชย้  งำนกิจกำรประปำ


