วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่
อำเภอ สำมพรำน จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 64,540,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป

รวม 10,590,060 บาท

งบบุคลากร

รวม 5,720,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก

รวม 1,965,260 บาท
จำนวน

532,100 บำท

จำนวน

45,600 บำท

จำนวน

45,600 บำท

จำนวน

90,720 บำท

จำนวน

1,251,240 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือน ให้กับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รอง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่ รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 3,754,800 บาท
จำนวน

2,862,800 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

162,000 บำท

จำนวน

458,400 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลของ
สำนักงำนปลัด ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) -ตำแหน่งปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล/หัวหน้ำสำนักปลัด/หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทัว่ ไป/หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำย
และแผน/นักตรวจสอบภำยใน/นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน/นักทรัพยำกรบุคคล/นิติ
กร/เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ ค่ำครองชีพ เงินเพิม่ ตำมคุณวุฒิ เงินค่ำตอบแทน เงินเพิม่ ต่ำง
ๆ ของพนักงำนส่วนตำบลทีเ่ บิกได้ตำมสิทธิ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท.
0809.3/ว1372 ลว. 1 ก.ค. 2558 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลทีม่ ีสิทธิให้กับ
- เงินประจำตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ระดับกลำง 84,000 บำท
- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้ำสำนักปลัด ระดับต้น 42,000 บำท
- เงินประจำตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทัว่ ไป ระดับต้น 18,000 บำท
-เงินประจำตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน ระดับต้น 18,000 บำท
ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนด
มำตรฐำนกลำงบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลว. 22 ธค. 2558 ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
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เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ให้กับลูกจ้ำงประจำของสำนักงำนปลัด ประกำศคณ
ระกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่องมำตรฐำนทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำร
ให้ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4) ลว. 22 พ.ย. 2558 ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

166,600 บำท

จำนวน

1,000 บำท

จำนวน

84,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทัว่ ไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของสำนัก
ปลัด ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวเงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมหนังสือ ที่ มท.
0809.3/ว1372 ลว. 1 ก.ค. 2558 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินอื่นๆ
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ตั้งไว้ 84,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้กับตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ระดับกลำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 2,393,000 บาท
รวม

291,000 บาท

จำนวน

256,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
1.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค่ำตอบแทนในกำรยืมตัวข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนตำบลที่มำปฏิบตั ิรำชกำร ค่ำเงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตำม
พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ตั้งไว้ 226,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ให้แก่พนักงำนส่วน
ตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
1.3 เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนตำบลและ
พนักงำนจ้ำง ตำมคำสั่งทีไ่ ด้รับมอบหมำย ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และ
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตรของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุดที่ มท 0803/ว 1318 ลว. 4 ก.ค.
2559 ตั้งจ่ำย ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่าใช้สอย

รวม 1,167,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน

จำนวน

50,000 บำท
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เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันภัยรถและเบีย้ ประกันภัยรถทีใ่ ช้ในรำชกำรขอ
งอบต. คลองใหม่ตำม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำร
ทัว่ ไป (00111)
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

จำนวน

140,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดสำนักงำน เข้ำปกหนังสือ หรือค่ำเย็บเล่ม
หนังสือ ค่ำตอบรับหนังสือพิมพ์รำยวัน วำรสำร คู่มือปฏิบัติรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำ
ปฏิทิน/วำรสำร อบต./เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนของ อบต. ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำสำรวจแนวเขตทีด่ ินสำธำรณะและ แนวเขตกำรปกครองตำบล ฯลฯ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ของอบต. คลองใหม่ รำคำรวมวัสดุ
สิ้นเปลื้อง ค่ำอะไหล่ ค่ำบริกำรบำรุงรักษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ แต่ไม่รวมค่ำกระดำษ
เอกสำร ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
1. ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญที่ระลึก ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำย ที่เกี่ยวกับกำรรับรองต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มำนิเทศงำน
ตรวจงำน เยี่ยมชมทัศนศึกษำดูงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป
(00111)
2. ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ตั้งไว้
10,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ คณะกรรมกำร
หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทย ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงทีต่ ้องหำคดีอำญำ , ค่ำเบีย้
เลี้ยงพยำนหรือผู้ต้องหำ ,ค่ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆทีม่ ี
ควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม , ค่ำทำขวัญค่ำพวงมำลัยช่อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และ
พวงมำลัยสำหรับวันสำคัญต่ำงๆตำมวำระโอกำสทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม , ค่ำชดใช้
ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงทีต่ ้องหำคดีอำญำ , ค่ำเบีย้ เลี้ยง
พยำนหรือผู้ต้องหำ,ค่ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆทีม่ ี
ควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม , ค่ำทำขวัญค่ำพวงมำลัยช่อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้
และพวงมำลำสำหรับวันสำคัญต่ำงๆตำมวำระโอกำสทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม , ค่ำชดใช้
ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น5 ปี 2561-2565 หน้ำ107 ข้อ 15)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลอง
ใหม่ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกำหนด ฯลฯ (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทน
ตำแหน่งทีว่ ่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ)อีกทัง้ ให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำทีแ่ ละกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น5 ปี 2561-2565 หน้ำ
106 ข้อ 10)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

160,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

7,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
จ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำปรับปรุง Website และค่ำเช่ำพืน้ ที่ Saver และ Domand Name (รำยปี) ของ
Website อบต. คลองใหม่
เพือ่ จัดจ้ำงปรับปรุง Website และค่ำเช่ำพืน้ ที่ Saver และDomand Name (รำยปี)
ของ Website อบต. คลองใหม่ เพือ่ เพิม่ ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ตลอดจนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป
(00111) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้ำ107 ข้อ 16)
โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
ภำครัฐ ให้กับคณะผู้บริหำรฯ พนักงำน และผู้นำชุมชน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คลองใหม่ เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำน
บริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้ำ106 ข้อ 14)

โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ ประสิทธิภำพสำหรับสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพิม่ ประสิทธภำพสำหรับสมำชิก ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
2561-2565 หน้ำ110 ข้อ 22)
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. เลขำนุกำรนำยก
อบต. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

รวม

500,000 บาท

จำนวน

150,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ ดูงำน เพือ่ เพิม่ พูนควำมรู้และ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้แก่ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้ำ105 ข้อ 9)
โครงกำรอบรมคุณธรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สุขของ
ประชำชน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธภำพ
กำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สุขของประชำชน ให้กับผู้บริหำรฯ สมำชิก อบต. ผู้นำ
ชุมชน พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คลองใหม่ ได้แก่ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำร
ทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้ำ108 ข้อ 8)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณี
เป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิ่งของทีซ่ ื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน และค่ำจ้ำง
เหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ทีช่ ำรุดเสียหำย ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร
สมุด ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ์ ฯลฯ วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องตัดกระดำษ ฯลฯ คั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แปรง ไม้กวำด น้ำยำ
ดับกลิ่น น้ำยำปรับอำกำศ ผ้ำปูโต๊ะ ฯลฯ วัสดุคงทน หม้อ กระทะ ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน น้ำมัน
เบรก ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง
แก๊สหุง่ ต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุกำรเกษตร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุย๋ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธ์
พืช วัสดุเพำะชำ ฯลฯ วัสดุคงทน เช่น จอบหมุน จำนพรวน ฯลฯ คั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำน
บริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ กระดำษเขียนโปรส
เตอร์ เมมโมรีกำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ ฯลฯ วัสดุคงทน ได้แก่ ขำตั้งกล้อง
เครื่องกรอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
วัสดุคอมพิวเตอร์
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เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับผงหมึก อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ฯลฯ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ฯลฯ คั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำร
ทัว่ ไป (00111)
วัสดุอื่น

จำนวน

10,000 บำท

รวม

435,000 บาท

จำนวน

350,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ทีไ่ ม่สำมำรถจัดเข้ำกลุ่มวัสดุอื่นได้ แต่จำเป็นต้องใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนรำชกำรของสำนักปลัด ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110)
งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำนักงำนและในทีส่ ำธำรณะ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำน
บริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสำนักงำน รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว
และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลข
โทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ฯลฯ และเพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่ำสื่อสำรอื่นๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร และค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและกำรพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภำพ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ำหรับผู้บริหำร และสำนักงำน รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ให้
ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำ
เช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป
(00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 2,435,000 บาท
รวม 2,435,000 บาท
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ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ

จำนวน

2,400,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนำด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้ำย
1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตรและสำมำรถ
รับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กิโลกรัม
2. ตัวถังทำควำมเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พืน้ หนำไม่น้อยกว่ำ 4.50 มิลิเมตร
3. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
4. ชุดอัดท้ำยทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ
2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว
5. มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง
อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 132 ข้อที่ 43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บำท (จัดซื้อ
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดคุณ
ลักษณดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
2561-2565) หน้ำ 130 ข้อ 32)
เครื่องสำหรับประมวลผลแบบที่ 2
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เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (จัดซือ้ ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกำศ ณ วันที่
15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พื้นฐำนไม่นอ้ ยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ควำมสำมำรถใน
กำรประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มหี น่วยควำมจำขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตัง้ อยูภ่ ำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มคี วำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 2 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนำดควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือ่ มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวน
ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชือ่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้ำท์
- มีจอแสดงควำมขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 19 นิว้ จำนวน 1 หน่วย

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

22,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

22,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น
โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คลองใหม่ ให้กับองค์กรหรือสถำบันทีเ่ ป็นกลำง เป็นผู้สำรวจวิจัยประเมินผลหรือพัฒนำ
ระบบต่ำง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 105 ข้อ 6)
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เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ
บอนำเภอ
เพื่นอ่ จ่ระดั
ำยเป็
ค่ำสนับสนุนโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน

จำนวน

22,000 บำท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอสำมพรำน (สถำนทีก่ ลำง) ตำมหนังสือ
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 00234/ว3583 ลว. 4 กุมภำพันธ์ 2561 ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้ำ
112 ข้อ 29)
งานบริหารงานคลัง

รวม 4,371,520 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,072,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 3,072,120 บาท
จำนวน

2,191,200 บำท

จำนวน

48,000 บำท

จำนวน

96,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลของกอง
คลัง ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง /หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน/เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน/หัวหน้ำฝ่ำย
บัญชี/นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร/หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้/
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติกำร/เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ ค่ำครองชีพ เงินเพิม่ ตำมคุณวุฒิ เงินค่ำตอบแทน เงินเพิม่ ต่ำง ๆ
ของพนักงำนส่วนตำบลทีเ่ บิกได้ตำมสิทธิ หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนทีส่ ุดที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113)
เงินประจำตำแหน่ง
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เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลทีม่ ีสิทธิให้กับตำแหน่ง ผู้
อำนวยกองกำรคลัง , หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้,หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ

จำนวน

260,280 บำท

จำนวน

436,320 บำท

จำนวน

40,320 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ให้กับลูกจ้ำงประจำของกองคลัง ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำน
บริหำรงำนคลัง (00113)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ ไปและพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจของกองคลัง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ ต่ำงๆ เช่น เงินเพิม่ ค่ำครองชีพให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.)
หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ุดที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30
ธันวำคม 2558 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1,230,500 บาท
รวม

400,000 บาท

จำนวน

350,000 บำท
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1.1 ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร ตั้งไว้ 150,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ ตำมหนังสือ กค 0402.5/ว156 ลว.19 กย. 60
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค่ำตอบแทนในกำรยืมตัวข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนตำบลทีม่ ำปฏิบัติรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีใ่ นกำรเลือกตั้ง ค่ำเงิน
รำงวัลเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ตั้งไว้ 200,000.บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ให้แก่
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

จำนวน

50,000 บำท

รวม

555,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และ
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
สวัสดิกำรเกี่ยวกับ กำรช่วยเหลือบุตรของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
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1. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 15,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเข้ำปกหนังสือ หรือค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำตอบรับ
หนังสือพิมพ์รำยวัน วำรสำร คู่มือปฏิบัติรำชกำร ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำปฏิทิน/วำรสำร
อบต./เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนของ อบต. ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำเบีย้ ประกันภัยรถรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำม
คำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

220,000 บาท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
จ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
โครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงข้อมูล กำรประชุมอบรมสัมมนำ เป็นต้น ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำน
บริหำรงำนคลัง (00113) (อยู่ในแผนพัฒนำท้อถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 113
ข้อ 3)
โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ เช่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเสียภำษีแก่ประชำชน เป็นต้นปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 113 ข้อ 1)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ทีช่ ำรุดเสียหำย
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ค่าวัสดุ
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วัสดุสำนักงำน

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

55,500 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

5,500 บำท

รวม

68,900 บาท

รวม

68,900 บาท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด ปำกกำ ตรำ
ยำง ธงชำติ แบบพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงำนทีม่ ีลักษณะคงทนถำวร และมีอำยุกำรใช้
งำนในระยะเวลำประมำณ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ เครื่องตัดกระดำษ พระบรมฉำยำลักษณ์
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น น้ำยำล้ำงห้องน้ำ ไม้กวำด สบู่
ผงซักฟอก ไม้ถูพนื้ กำแฟ น้ำตำล น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมำส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113)

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์ยำกร ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ำยในสำนักงำน รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำร
ใช้บริกำรโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
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เครื่องปรับอำกำศ

จำนวน

36,400 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

2,500 บำท

เพือ่ จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศพร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนำด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,400 บำท (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2561) ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง
(00113) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 133 ข้อ 53)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2
เพือ่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1
เครื่อง ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 30,000 บำท มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2
GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่ สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12
MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยูภ่ ำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทั่วไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) (อยูใ่ นแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ
130 ข้อ 31 )

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
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เพือ่ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 2,500 บำท
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ ไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้ำ 130 ข้อ 32 )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

105,000 บาท

รวม

105,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

รวม

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

75,000 บาท

1.1 ค่ำป่วยกำร อปพร. ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครเพือ่ เป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำทีเ่ สีย
ไป เพือ่ สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่ นกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ทัว่ ไป (00100) แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00110) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยในพืน้ ที่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ช่วยเหลือประชำชนทีไ่ ด้รับควำมเดือดร้อนจำกสำธำรณภัย
เช่น กระเบือ้ ง ไม้ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00110) งำนบริหำร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 หน้ำ 88 ข้อ 2)
ค่าวัสดุ
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น กรวยจรำจร สัญญำณไฟฉุกเฉิน
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100)
แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00110) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
สงบภำยใน(00111)
วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเครื่องแต่งกำยทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เจ้ำหน้ำที่
เพือ่ สวมใส่ในขณะปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริหำรทัว่ ไป (00100) แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(00110) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 3,868,040 บาท
รวม 2,974,440 บาท
รวม 2,974,440 บาท
จำนวน

2,055,600 บำท

จำนวน

78,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ตำมแผนอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลคลองใหม่ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลของกองกำรศึกษำ ประกำศ ก.อบต.
จังหวัดนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ/หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริม
กำรศึกษำฯ/หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนส่วนตำบลทีค่ วร
ได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนดและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210)
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
เงินวิทยฐำนะ
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เพือ่ จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะชำนำญกำร ตั้งไว้รวม 12 เดือน เดือนละ 3,500 บำท ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

750,840 บำท

จำนวน

48,000 บำท

รวม

569,600 บาท

รวม

276,000 บาท

จำนวน

251,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ ไปและพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
(00211)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวเงินเพิม่ ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมระเบียบและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
(00211)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี)
ตั้งไว้ 231,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ให้แก่
พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211)
1.2 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย ตั้งไว้ 20,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำนโครงกำร
ก่อสร้ำงของ อบต. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค่ำตอบแทนในกำรยืม
ตัวข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนตำบลทีม่ ำปฏิบัติรำชกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีใ่ นกำร
เลือกตั้ง ค่ำเงินรำงวัลเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

จำนวน

25,000 บำท

รวม

110,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนตำบล และผู้มีสิทธิไ์ ด้รับ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบกำหนด ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นจ้ำงเหมำค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำปกหนังสือ หรือค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำบริกำรรับใช้ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบล
คลองใหม่ รำคำรวมวัสดุสิ้นเปลื้อง ค่ำอะไหล่ ค่ำบริกำรบำรุงรักษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ๆ แต่ไม่รวมค่ำกระดำษเอกสำร ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
(00211)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

50,000 บำท

รวม

43,600 บาท

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

3,600 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ำมันเครื่อง
ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
จ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น น้ำยำล้ำงห้องน้ำ ไว้กวำด สบู่
ผงซักฟอก ไม้ถูพนื้ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
(00211)

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำป้ำย ค่ำจัดทำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์
ต่ำงๆ ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211)
วัสดุคอมพิวเตอร์

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมำส์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

140,000 บาท

จำนวน

125,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

324,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

324,000 บาท

จำนวน

324,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม่ ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210)
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลคลองใหม่ รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำย
เพือ่ ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำ
เครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบำรุงรักษำสำย ฯลฯ และเพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่ำสื่อสำรอื่นๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและกำรพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภำพ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรอุดหนุนสถำนศึกษำตำบลคองใหม่ด้ำนกำรศึกษำ

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เงินอุดหนุนให้กับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน (สพฐ.) เพือ่ เป็นค่ำกำรจ้ำง
ครู กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และกำรเรียนกำรสอนทีจ่ ำเป็นให้แก่สถำนศึกษำในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ 3 แห่ง ๆ ละ 108,000 บำท (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก
ที่ มท 0893.3/ว0020 ลงวันที่ 6 มกรำคม 2552 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) (แผนพัฒนำท้องถิ่น อยู่ในแผน 5 ปี 2561-2565 หน้ำ 94
ข้อ 10)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 3,843,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 2,163,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 1,213,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น กำรทำอำหำรเลี้ยงเด็ก ของ
รำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 74 ข้อ 2
โครงกำรติดตั้งกันสำดพร้อมรำงน้ำฝนอำคำรอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลคลอง
ใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งกันสำดพร้อมรำงน้ำฝนอำคำรอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กตำบลคลองใหม่ ปริมำณงำนดังนี้
- หลังคำกันสำดเมทัลชีท ขนำดกว้ำง 0.8 เมตร ยำว 6.2 เมตร 1 ชุด
- หลังคำกันสำดเมทัลชีท ขนำดกว้ำง 4.0 เมตร ยำว 10.00 เมตร 1 ชุด
- หลังคำกันสำดเมทัลชีท ขนำดกว้ำง 2.0 เมตร ยำว 26.00 เมตร 1 ชุด
- หลังคำกันสำดเมทัลชีท ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร 1 ชุด
รำงน้ำฝนชนิดสังกะสี ขนำดหน้ำกว้ำง 6 นิ้ว ควำมยำว 67 เมตร พร้อมงำนเดินท่อน้ำ
ทิง้ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 47 ข้อ 61
โครงกำรติดตั้งตำข่ำยกันนกอำคำรอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลคลองใหม่

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

16,000 บำท

เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งตำข่ำยกันนกอำคำรอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำบลคลองใหม่ 2 อำคำร ขนำดพืน้ ที่ 340.60 ตำรำงเมตรต่ออำคำร เพือ่ แก้ไขปัญหำ
ด้ำนสภำพแวดล้อมควำมสกปรก ป้องกันโรคระบำดทีม่ ำกับนก กำรถ่ำยมูลของนก ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 94 ข้อ 9
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนภำยในโรงเรียนตำบลคลองใหม่
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กและเยำวชนได้ใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภำคเรียน พัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนได้รับควำมรู้ใน
กำรร่วมกิจกรรม มีคุณภำพชีวิตทีด่ ี ห่ำงไกลจำกสิ่งอบำยมุขและสิ่งเสพติด ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 ข้อ 4
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลคลองใหม่ จำนวน 8 คน ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 7
โครงกำรสนับสนุนกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน

จำนวน

20,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 แห่ง ตั้งไว้
465,500 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรจัดหำอำหำรกลำงวันให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบล
คลองใหม่ 1 แห่ง จำนวน 95 คน/245 วัน วันละ 20 บำท ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 6

จำนวน

465,500 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำกำรสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว)

จำนวน

161,500 บำท

จำนวน

74,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกิจกรรมกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เด็กนักเรียนนำหลักธรรมของพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรดำรงชีวิต ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 4

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อัตรำคนละ
1,700 บำท/ปี จำนวน 95 คน ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 6
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรศึกษำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ประกอบด้วย ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
อัตรำคนละ 200 บำท/ปี ค่ำเครื่องแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี ค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 6
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำสำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครู

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

6,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม

950,000 บาท

จำนวน

950,000 บำท

เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูทสี่ ังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
โครงกำรสำนสัมพันธ์ครอบครัวในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ควำมอบอุ่นให้กับเด็กก่อนวัยเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครอบมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน สร้ำงควำมรัก ควำม
สำมัคคี ควำมเข้มแข็งของครอบครัวภำยในชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ
74 ข้อ 1
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ เครื่องดนตรี เครื่องกรองน้ำ และอื่นๆ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่ำงๆ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00251) งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212)
ค่าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนคลอง
ใหม่ โรงเรียนบ้ำนดอนทอง โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลคลองใหม่ 1 แห่ง แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 92 ข้อ 3
งบเงินอุดหนุน

รวม 1,680,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,680,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน)

จำนวน

1,680,000 บำท

รวม

9,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

9,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

9,000 บาท

จำนวน

9,000 บำท

รวม

275,000 บาท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) เด็กเล็ก เด็กอนุบำลและเด็ก ป.1 - ป.6 ให้แก่โรงเรียน
บ้ำนคลองใหม่ โรงเรียนบ้ำนดอนทอง โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ ในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน (สพฐ.) อัตรำคนละ 20 บำท จำนวน 200 วัน ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 92 ข้อ 1
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำบริกำรสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมจำนวนสุนัข/แมว
ทีม่ ีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ ตัวละ 3 บำท ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภำยในเดือนธันวำคม
และครั้งที่ 2 ภำยใน เดือนมิถุนำยน ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข (00221)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
งบดาเนินงาน

รวม

275,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

275,000 บาท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

55,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กนักเรียนตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กนักเรียน
ตำบลคลองใหม่ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข
(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)(อยู่ในพัฒนำท้องถิ่น5
ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 77 ข้อ 4)
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมประชำชนตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมประชำชน
ตำบลคลองใหม่ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข
(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)(อยู่ในพัฒนำท้องถิ่น5
ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 77 ข้อ 3)
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น
ค่ำน้ำยำพ่นยุง ค่ำทรำยอะเบท ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
สำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)(อยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 76 ข้อ 2)
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ/แมว ตำบลคลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมจำนวนทะเบียน
คุม สุนัขและแมว เช่น ค่ำวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร
กลำงวัน ฯลฯ ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่
มท 0810.5/729 ลว. 31มีนำคม 2560 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอื่น (00223) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ
76 ข้อ 1)
โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กของประชำชนตำบลคลองใหม่

จำนวน

40,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก
ของประชำชนตำบลคลองใหม่ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
สำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223) (อยู่ใน
พัฒนำท้องถิ่น5ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 77 ข้อ 5)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 2,305,820 บาท
รวม 1,987,720 บาท
รวม 1,987,720 บาท
จำนวน

1,779,720 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลกองสวัสดิกำรสังคม ประกำศ ก.อบต.
จังหวัดนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559ได้แก่ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ,
หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน , หัวหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์. นักพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร. นักสังคมสงเครำะห์ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพ เงินเพิม่ ตำมคุณวุฒิ เงินค่ำตอบแทน เงินเพิม่ ต่ำง ๆ
ของพนักงำนส่วนตำบลทีเ่ บิกได้ตำมสิทธิ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์
(00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บำท

จำนวน

108,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

รวม

264,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนตำบลทีม่ ีสิทธิ
ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ,หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรและพนัฒนำ
ชุมชน ,หัวหน้ำฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป ตำมตำแหน่งและอัตรำทีก่ รอบอัตรำกำลัง
3 ปี พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์
(00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำว และเงินชั่วครำว และเงินเพิม่ ต่ำงๆ ของ
พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห์ (00231)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ให้แก่
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนส่วนตำบลและ
พนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
(00231)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

จำนวน

7,000 บำท

รวม

77,000 บาท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และ
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตรของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
1. ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญทีร่ ะลึก ค่ำพิมพ์เอกสำร
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำย ทีเ่ กี่ยวกับ
กำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีม่ ำนิเทศงำน ตรวจงำน ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนตำบล
พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห์ (00231)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณี
เป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิ่งของทีซ่ ื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน และค่ำจ้ำง
เหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ทีช่ ำรุดเสียหำย ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสังคม
สงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231) ปรำกฎใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

รวม

27,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม

54,100 บาท

รวม

54,100 บาท

จำนวน

3,500 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด
ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ หนังสือ วำรสำร แผ่นพับ
สติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ดป้ำยประชำสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลื้อง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
คีย์บอร์ดเมนบอร์ด เมำส์ เมมโมรี่ชิฟ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์
(00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เก้ำอี้สำนักงำน

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนพนักพิงหุม้ หนัง PU จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500
บำท (จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด) ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเครำะห์ (00231)
ชั้นวำงแฟ้มตั้งล้อเลื่อน

จำนวน

5,500 บำท

จำนวน

3,700 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชั้นวำงแฟ้มตั้งล้อเลื่อน 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บำท
(จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด) ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเครำะห์ (00231)
ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 3,700 บำท (จัดซื้อตำม
รำคำท้องตลำด) ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
(00231)
โต๊ะทำงำนเหล็ก
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บำท (จัดซื้อ
ตำมรำคำท้องตลำด) ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
(00231)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 AV

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บำท (จัดซื้อ
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียด
คุณลักษณะดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสังคม
สงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231) (อยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 130 ข้อ 32)
เครื่องสำหรับประมวลผลแบบที่ 2

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

1,400 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียด
คุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2
GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้ำท์
- มีจอแสดงควำมขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 130 ข้อ 31)

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บำท (จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ ฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ประกำศ ณ วันที่
15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะดังนี้
- สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตำม
มำตรำฐำน ISO/IEC 7816 ได้
- มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel
- สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ ช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5
Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย
มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสังคม
สงเครำะห์ (00230) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (00231) (อยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 131 ข้อ 39)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ทพี่ งึ่
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสและ
คนไร้ทพี่ งึ่ โดยกำรให้ควำมรู้ในกำรดำเนินชีวิตทำงด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม ซึ่ง
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทีด่ ีขึ้น ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) งำนสวัสดิกำร
สังคมและสังคมสงเครำะห์(00232) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
หน้ำ 87 ข้อ 7)
โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร โดยกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพอิสระให้กับผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ดูแลคนพิกำร ให้สำมำรถ
นำควำมรู้ไปประกอบอำชีพเพือ่ สร้ำงรำยได้แก่ตนเองและครอบครัว ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสังคมสงเครำะห์
(00230) งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232) ( อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น
5 ปี (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 86 ข้อ 6)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน

รวม 11,798,200 บาท
รวม 3,678,200 บาท
รวม 3,678,200 บาท
จำนวน

1,200,200 บำท

จำนวน

78,000 บำท

จำนวน

2,200,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลของกอง
ช่ำง ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์กี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง /นำยช่ำงโยธำ /หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณูปโภค / หัวหน้ำฝ่ำย
ก่อสร้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง ระดับต้น ของกองช่ำง ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและ
ชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงทัว่ ไปและพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจของกองช่ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ทัว่ ไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองช่ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 8,120,000 บาท
รวม

310,000 บาท

จำนวน

292,000 บำท

จำนวน

18,000 บำท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี) ตั้งไว้ 280,000.บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัลประจำปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ให้แก่
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2. ค่ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร ตั้งไว้ 12,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงหรือรื้อถอน
อำคำร ให้แก่นำยช่ำงโยธำ นำยตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 เพิม่ เติม(ฉบับ 2)และ (ฉบับ3) พระรำชกฤษฏีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตรเงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำ
เล่ำเรียน ที่ มท.0809.3/ว4522 ลว.9 สิงหำคม 2559 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
บริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าใช้สอย

รวม 2,620,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

2,348,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ทีด่ ำเนินกำรในแผนงำนกิจกรรมของ อบต.เช่น
ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม ถ่ำยพิมพ์เขียว ค่ำติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน
(00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ เช่น ค่ำเช่ำหอถังที่
รำชพัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ค่ำลงทะบียนต่ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
จ้ำง ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
เคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำร
จ้ำงเหมำทัง้ ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำนได้ตำมปกติ
เช่น ซัมเมอร์ส ท่อประปำ รถยนต์ ถนน สะพำน เครื่องปรับอำกำศ หอกระจำยข่ำว
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
เคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

รวม 1,590,000 บาท
จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

450,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

90,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน เช่น แฟ้ม กระดำษถ่ำยเอกสำร สมุด ปำกกำ ตรำ
ยำง แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อุปกรณ์สำหรับเสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว
และไฟฟ้ำสำธำรณะ เช่น สำยไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟิวส์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด มีด ไมโครเวฟ ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะ
และชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
วัสดุก่อสร้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ เลื่อย ท่อ กลอนประตู หน้ำต่ำง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะ
และชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์
หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

600,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเครื่องแต่งกำยสำหรับผู้ปฏิบัติงำนเช่น เสื้อสะท้อนแสง ถุงมือ รองเท้ำ
ยำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมำส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

รวม 3,600,000 บาท
จำนวน

3,600,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของหอถังน้ำประปำทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบต.
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
เคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
งานไฟฟ้าถนน

รวม 1,200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,200,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเส้นบ้ำนนำยพงษ์พันธ์ คุ้มบุง้ ค้ำ เชื่อมต่อจำกเส้นบ้ำนลุงเซี้ยง
พลอยรัศมี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่

จำนวน

1,200,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำและติดตั้ง
ไฟฟ้ำสำธำรณะถนนสำยบ้ำนนำยพงษ์พันธ์ คุ้มบุง้ ค้ำ เชื่อมต่อถนนสำยบ้ำนลุงเซี้ยง
พลอยรัศมี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนไฟฟ้ำถนน (00242) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 62 ข้อ 36
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 2,660,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 2,660,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 2,500,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำทิง้ ขยะมูลฝอย

จำนวน

2,500,000 บำท

ค่าวัสดุ

รวม

160,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน

160,000 บำท

รวม

757,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

757,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

757,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำทิง้ ขยะมูลฝอย ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (00244)

1. ถังขยะพลำสติก ตั้งไว้ 160,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังขยะพลำสติก ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 200 ลิตร เพือ่ ใช้
รองรับขยะมูลฝอยตำมบ้ำนเรือนประชำชนในเขต อบต. ตั้งจ่ำยประจำปี 2563
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรครอบครัวสดใสใส่ใจสุขภำพ

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรครอบครัวสดใส่ใส่ใจสุขภำพ โดยกำรให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจทีถ่ ูกต้องในกำรส่งเสริมดูแลสุขภำพ เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวิตและเพือ่ พัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ของสถำบันครอบครัวให้มีควำมรัก ควำมผูกพัน โดยจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำ
จัดทำรูปเล่มเอกสำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
(อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 82ข้อ17)
โครงกำรจัดตั้งอำสำสมัครป้องกันกัยฝ่ำยพลเรือนตำบลคลองใหม่

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดตั้งอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนตำบลคลองใหม่
เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ89 ข้อ 6)
โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ประชุมประชำคมและทบทวนแผนเพือ่ จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ประชุมประชำคมและทบทวนแผนเพือ่
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น จำนวน 6 หมู่บ้ำน หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนทีส่ ุด ที่
มท. 0810.2/ว600 ลว. 29 มกรำคม 2559 และหนังสือกระทรวงหมำดไทย มท
0810.3/ว5797 ลว. 10ตุลำคม 2559 และ หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนทีส่ ุด ที่
มท. 0810.3/ว2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำน
ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ114 ข้อ 2)
โครงกำรจิตอำสำ "เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ"

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกิจกรรม โครงกำรจิตอำสำ "เรำทำควำมดี ด้วย
หัวใจ " เช่น กำรจัดทำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ81 ข้อ 1)
โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจำปี

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เช่น
ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ81 ข้อ 12)
โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ ศักยภำพและศึกษำดูงำนกลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพและดูแลสุขภำพเบือ้ งต้นให้แก่ผู้นำสตรี
ระดับชุมชน ให้มีคุณภำพชีวิตทีด่ ีทงั้ ในด้ำนร่ำงกำย จิตใจและสังคม โดยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ประเภท ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเอกสำรและวัสดุทใี่ ช้ในกำรฝึกอบรม
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ2561-2565) หน้ำ 69 ข้อ 6)
โครงกำรฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภำพผู้สูงอำยุและศึกษำดูงำน

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภำพผู้สูงอำยุและศึกษำดู
งำน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผู้สูงอำยุได้พบปะและทำกิจกรรมทีเ่ ป็นกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตและจิตใจ ฯลฯ โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำรถ
โดยสำรปรับอำกำศไม่ประจำทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดทำรูปเล่มเอกสำร
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนทีต่ ่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 82
ข้อ 16)
โครงกำรฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ได้แก่นักเรียนโรงเรียนในพืน้ ทีต่ ำบลคลองใหม่ เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
2561-2565) หน้ำ 80 ข้อ 1)

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสิรมอำชีพให้แก่ประชำชนตำบลคลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนตำบลคลอง
ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชนทีว่ ่ำงงำน รำยได้น้อย ให้มี
อำชีพและมีรำยได้เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิตและสำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
โดยเป็นค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน (00252) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 68 ข้อ 1
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุบัติภัย/หรือภัยธรรมชำติ

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุทกภัยหรือภัยธรรมชำติ แก่
เยำวชนในสถำนศึกษำ เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเอกสำร ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ81 ข้อ 10)
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้สมำชิกชมรมผู้สูงอำยุ อบต.คลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้สมำชิกชมรมผู้สูงอำยุตำบลคลอง
ใหม่ ในกำรอบรมให้ควำมรู้กำรดูแลสุขภำพ กิจกรรมนันทนำกำร และกิจกรรมส่งเสริม
กำรมีอำชีพสำหรับผู้สูงอำยุ เพือ่ ให้ผู้สูงอำยุได้พบปะและทำกิจกรรมทีเ่ ป็นกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตและจิตใจ โดยจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกรค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดทำรูปเล่มเอกสำร และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำน
ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 80 ข้อ 7)
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและดูแลสุขภำพเบือ้ งต้นให้แก่ผู้นำสตรีระดับชุมชน

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพและดูแลสุขภำพเบือ้ งต้นให้แก่ผู้นำสตรี
ระดับชุมชน ให้มีคุณภำพชีวิตทีด่ ีทงั้ ในด้ำนร่ำงกำย จิตใจและสังคม โดยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ประเภท ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเอกสำรและวัสดุทใี่ ช้ในกำรฝึกอบรม
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5
ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 69 ข้อ 6)
โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครในชุมชนและผู้นำชุมชน

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพให้แก่อำสำสมัครในชุมชนและผู้นำ
ชุมชน เช่น อสม. , ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ/คนพิกำร , จิตอำสำ , ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำจัดทำรูปเล่มเอกสำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ2561-2565) หน้ำ 82 ข้อ 15)
โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพือ่ ลดปริมำณขยะปัญหำสิ่งแวดล้อม(ต่อยอด)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) เพือ่ ลดปริมำณขยะ
ปัญหำสิ่งแวดล้อม เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร ค่ำหำร
ว่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 99 ข้อ 2)
โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพือ่ จ่ำย
เป็น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร ค่ำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 99 ข้อ 1)
โครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกร่วมต้ำนภัยเอดส์

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกร่วมต้ำนภัยเอดส์ โดยเป็นกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน เด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ อสม. ในพืน้ ที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่องกำรป้องกันตนเองให้พ้นเอดส์ และยอมรับผู้
ติดเชื้อเอดส์อย่ำงไม่รังเกียจ โดยจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดทำรูปเล่มเอกสำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5
ปี (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 79 ข้อ 2)
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เกษตรกรในพืน้ ที่ ได้เพิม่ พูนควำมรู้แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมในพืน้ ทีข่ องเกษตรกรเอง โดยจ่ำยเป็นค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดทำรูปเล่มเอกสำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 70
ข้อ 8)
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่ม/เครือข่ำยตำบลคลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่ม/เครือข่ำยตำบลคลองใหม่
ให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มต่ำงๆ เช่น กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มสัมมำชีพ กลุ่ม
เกษตร ฯลฯ (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.4/ว 287 ลงวันที่ 1
กุมภำพันธ์ 2555 เรื่อง แจ้งแนวทำงกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน และพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน) โดยจ่ำยเป็น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำรถโดยสำรปรับอำกำศไม่ประจำทำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดทำรูปเล่ม
เอกสำร ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สถำนทีต่ ่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
หน้ำ 70 ข้อ 9)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

155,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี งำนวันสำคัญทำงรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำงๆ งำนสำคัญทำงรำชกำร เช่น วันปิย
มหำรำช วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุยเดช รัชกำล
ที่ 9 ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00261) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 97 ข้อ 8
งานกีฬาและนันทนาการ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำง ๆ ภำยในหมู่บ้ำนและตำบลคลอง
ใหม่

จำนวน

30,000 บำท

รวม

10,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

115,500 บาท

รวม

115,500 บาท

จำนวน

20,500 บำท

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน ประชำชนตำบลคลองใหม่ เสริมสร้ำงสุขภำพ ใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ พัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำได้มีโอกำสเล่นกีฬำและออกกำลังกำย
อย่ำงถูกวิธี ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสำมัคคี กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด และกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับหมู่บำ้ น ตำบล อำเภอ จังหวัด ฯลฯ ประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 72 ข้อ 1

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์กฬี ำ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชำชนได้ออกกำลังกำย และใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ยบ์ อล ลูกตะกร้อ ตำ
ข่ำย ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬำ
เครื่องบริหำรจักรยำนล้อเบำ

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตั้งไว้บริกำรประชำชน จำนวน 1
เครื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภำพประชำชนในตำบลคลองใหม่ เครื่องบริหำรจักยำนล้อเบำ จำนวน 1
เครื่อง (รำคำชุดละ 20,500 บำท)
1) เป็นเครื่องออกกำลังกำยกล้ำมเนื้อขำ-ข้อเข่ำแข็งแรง
2) โครงสร้ำงเมื่อประกอบเสร็จสมบูรณ์ มีขนำดควำมกว้ำง x ยำว x สูง ไม่น้อยกว่ำ 0.50 x
0.50 x 1.00 เมตร
3) โครงสร้ำงใช้เหล็กป้องกันสนิมภำยในและภำยนอก พ่นสีปอ้ งกันสนิม ระบบสีใช้สีฝุ่น
4) เบำะนั่งขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลำส
5) พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่ำ 4 ตัว
(จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดทั่วไปเพรำะไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์สำนัก
งบประมำณ) ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 97 ข้อ 10

เครื่องบริหำรไหล่และขำก้ำวเดิน

จำนวน

21,500 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตั้งไว้บริกำรประชำชน
จำนวน 1 เครื่อง เพือ่ ส่งเสริมสุขภำพประชำชนในตำบลคลองใหม่ เครื่องบริหำรไหล่
และขำก้ำวเดิน จำนวน 1 เครื่อง (รำคำชุดละ 21,500 บำท)
เป็นบเครื
ำลังกำยบริ
เวณไหล่ และขำ
เครื1)่องสลั
เท้ำ่อเดิงออกก
นอำกำศคู
่

จำนวน

24,500 บำท

จำนวน

24,500 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตั้งไว้บริกำรประชำชน จำนวน 1
เครื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภำพประชำชนในตำบลคลองใหม่ เครื่องสลับเท้ำเดินอำกำศคู่ จำนวน 1
เครื่อง (รำคำชุดละ 24,500 บำท)
1) เป็นเครื่องออกกำลังกำยบริหำรสะโพก ช่วงขำ ใช้ฝึกก้ำวเดิน
2) โครงสร้ำงเมื่อประกอบเสร็จสมบูรณ์ มีขนำดควำมกว้ำง x ยำว x สูง ไม่น้อยกว่ำ 0.80 x
1.00 x 1.20 เมตร
3) โครงสร้ำงใช้เหล็กป้องกันสนิมภำยในและภำยนอก พ่นสีปอ้ งกันสนิม ระบบสีใช้สีฝุ่น
4) พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่ำ 4 ตัว
(จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดทั่วไปเพรำะไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์สำนัก
งบประมำณ) ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 97 ข้อ 10

เครื่องออกกำลังกำยบริหำรข้อเข่ำ ขำ จักรยำนล้อเหล็กถีบด้ำนหน้ำ

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตั้งไว้บริกำรประชำชน
จำนวน 1 เครื่อง เพือ่ ส่งเสริมสุขภำพประชำชนในตำบลคลองใหม่
เครื่องออกกำลังกำยบริหำรข้อเข่ำ ขำ จักรยำนล้อเหล็กถีบด้ำนหน้ำ จำนวน 1
เครื่อง (รำคำชุดละ 24,500 บำท)
1) เป็นเครื่องออกกำลังกำยบริเวณสะโพก ข้อเข่ำ ขำ แบบนั่งปัน่ จักรยำน
2) โครงสร้ำงเมื่อประกอบเสร็จสมบูรณ์ มีขนำดควำมกว้ำง x ยำว x สูง ไม่น้อยกว่ำ
0.50 x 0.90 x 0.80 เมตร
3) โครงสร้ำงใช้เหล็กป้องกันสนิมภำยในและภำยนอก พ่นสีป้องกันสนิม ระบบสีใช้สีฝุ่น
4) เบำะนั่งและเบำะพิงขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลำส
5) พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพืน้ ไม่น้อยกว่ำ 4 ตัว
(จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดทัว่ ไปเพรำะไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์สำนัก
งบประมำณ) ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 97 ข้อ 10

เครื่องออกกำลังข้อเข่ำ จักรยำนล้อเหล็ก
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตั้งไว้บริกำรประชำชน
จำนวน 1 เครื่อง เพือ่ ส่งเสริมสุขภำพประชำชนในตำบลคลองใหม่ เครื่องออกกำลังข้อ
เข่ำ จักรยำนล้อเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง (รำคำชุดละ 24,500 บำท)
1) เป็นเครื่องออกกำลังกำยบริเวณข้อเข่ำ-ขำ แบบนั่งตรง
2) โครงสร้ำงเมื่อประกอบเสร็จสมบูรณ์ มีขนำดควำมกว้ำง x ยำว x สูง ไม่น้อยกว่ำ
0.50 x 0.80 x 0.90 เมตร
3) โครงสร้ำงใช้เหล็กป้องกันสนิมภำยในและภำยนอก พ่นสีป้องกันสนิม ระบบสีใช้สี
ฝุ่น 4) เบำะนั่งขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลำส
5) พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพืน้ ไม่น้อยกว่ำ 4 ตัว
(จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดทัว่ ไปเพรำะไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์สำนัก
งบประมำณ) ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 97 ข้อ 10

จำนวน

24,500 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

138,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

138,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

138,000 บาท

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 3 มิถุนำยน และ 12 สิงหำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 28
กรกฎำคม , 3 มิถุนำยน และ 12 สิงหำ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260 )
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 95 ข้อ 1
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ฟนื้ ฟูศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์สืบสำนและถ่ำยทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นแก่เด็กและเยำวชนตำบลคลองใหม่ ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 95 ข้อ 1
โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260)งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำ
ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 96 ข้อ 6
โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกำรต์

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 95 ข้อ 3
โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษำ

จำนวน

3,000 บำท

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จำนวน

300,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษำ ประจำปี 2563 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260 ) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ห้ำปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 96 ข้อ 4
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ เพือ่ ให้ได้มำซึ่งแบบรูปรำยกำร
งำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธค. 2559 ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,469,000 บาท
รวม 3,469,000 บาท
รวม 3,469,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมท่อระบำยน้ำ Ø 0.60 เมตร ถนนสำยบ้ำนนำยสุวรรณ
โตสงวน หมู่ที่ 2

จำนวน

270,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00
เมตร ระยะทำง 58 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพนื้ ทีผ่ ิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่ำ 226 ตำรำงเมตร พร้อมฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด Ø 0.60
เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 60 เมตร ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 41 ข้อ 25
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมท่อระบำยน้ำ Ø 0.60 เมตร ถนนสำยร้ำนค้ำบ้ำนนำย
ไพรวัลย์ ทองอ่วมใหญ่ หมู่ที่ 6

จำนวน

999,000 บำท

จำนวน

590,000 บำท

จำนวน

480,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00
เมตร ระยะทำง 190 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพนื้ ทีผ่ ิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 931 ตำรำงเมตร พร้อมฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด Ø
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 190 เมตร ตำมแบบและรำยละเอียดของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 52 ข้อ 90
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบำยน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ถนนสำยนำย
ประยงค์ เพ็งชุ่ม หมู่ที่ 2
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00
เมตร ระยะทำง 105 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพนื้ ทีผ่ ิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 515 ตำรำงเมตร พร้อมฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด Ø
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 105 เมตร ตำมแบบและรำยละเอียดของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 41 ข้อ 26
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนลุงเซี้ยง พลอยรัศมี หมู่ที่ 5

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00
เมตร ระยะทำง 180 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพนื้ ทีผ่ ิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 720 ตำรำงเมตร ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำน
เศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้ำที่ 49 ข้อ 72
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝังท่อระบำยน้ำพร้อมบ่อพักถนนสำยบ้ำนนำย
สง่ำ กังใช่ง้วน หมู่ที่ 5

จำนวน

820,000 บำท

จำนวน

210,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00
เมตร ระยะทำง 163 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยมีพนื้ ทีผ่ ิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 799 ตำรำงเมตร พร้อมฝังท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด ?
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 179 เมตร ตำมแบบและรำยละเอียดของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 48 ข้อ 66
โครงกำรฝังท่อระบำยน้ำคสล. Ø 0.60 เมตร แยกลุงบุญมี มีพงษ์เภำ ถึง บ้ำนพเยำว์
สำรทประเสริฐ หมู่ที่ 2
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด Ø 0.60
เมตร พร้อมบ่อพักระยะทำงรวม 103 เมตร ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
(00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 42 ข้อ 30
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่ ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพือ่ ให้ได้มำซึ่ง
สิ่งก่อสร้ำง
เงินชดเชยตำมสัญญำจ้ำงแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำชดเชยงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำK)
เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐด่วนทีส่ ดุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลว.5 มีนำคม 2561 ตั้งจ่ำย
ประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ (00310) ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (00312)
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

วัสดุกำรเกษตร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรกำจัดวัชพืช ยำปรำบศัตรูพืช ปุย๋ เคมี
ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรเกษตร
(00320) งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้ (00322)
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม 3,795,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

800,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

800,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน

800,000 บำท

วัสดุกำรประปำ ตั้งไว้ 800,000.- บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรประปำ เช่น ท่อเหล็ก ท่อ PVC ข้อต่อ
สำมทำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) งำนกิจกำรประปำ (00332)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม 2,995,000 บาท
รวม

345,000 บาท

จำนวน

90,000 บำท

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์ส ขนำด 10 แรงม้ำ 380 โวลต์

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์สขนำด 10 แรงม้ำ 380 โวลต์
จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์
(00330) งำนกิจกำรประปำ (00332)
จัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์ส ขนำด 3 แรงม้ำ 220 โวลต์

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

75,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์สขนำด 3 แรงม้ำ 220 โวลต์
จำนวน 2 ชุด ชุดละ 40,000 บำท ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในแผนงำนกำร
พำณิชย์ (00330) งำนกิจกำรประปำ(00332)
จัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์ส ขนำด 5 แรงม้ำ 380 โวลต์
พือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์สขนำด 5 แรงม้ำ 380 โวลต์
จำนวน 2 ชุด ชุดละ 50,000 บำท ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในแผนงำนกำร
พำณิชย์ (00330) งำนกิจกำรประปำ(00332)
จัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์ส ขนำด 7.5 แรงม้ำ 380 โวลต์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปัม้ ซัมเมอร์สขนำด 7.5 แรงม้ำ 380 โวลต์
จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์
(00330) งำนกิจกำรประปำ (00332)
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม 2,650,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำ HDPE หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

460,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเพือ่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำเดิม เป็นท่อ HDPE
Ø 90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN 8 ควำมยำว 1,250 เมตร พร้อมเชื่อมท่อเมน
ประปำเดิมและเชื่อมต่อประปำครัวเรือน ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย์ (003000) งำนกิจกำร
ประปำ (00332) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 57
ข้อ 8
โครงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำ HDPE หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเพือ่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำเดิม เป็นท่อ HDPE
Ø 90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN 8 ควำมยำว 1,420 เมตร พร้อมเชื่อมท่อเมน
ประปำเดิมและเชื่อมต่อประปำครัวเรือน ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย์ (003000) งำนกิจกำร
ประปำ (00332) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 57
ข้อ 9
โครงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำ HDPE หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่

จำนวน

440,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเพือ่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำเดิม เป็นท่อ HDPE
Ø 90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN 8 ควำมยำว 1,350 เมตร พร้อมเชื่อมท่อเมน
ประปำเดิมและเชื่อมต่อประปำครัวเรือน ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย์ (003000) งำนกิจกำร
ประปำ (00332) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 58
ข้อ 10
โครงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำ HDPE หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่

จำนวน

470,000 บำท

จำนวน

460,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเพือ่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำเดิม เป็นท่อ HDPE
Ø 90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN 8 ควำมยำว 1,420 เมตร พร้อมเชื่อมท่อเมน
ประปำเดิมและเชื่อมต่อประปำครัวเรือน ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย์ (003000) งำนกิจกำร
ประปำ (00332) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 58
ข้อ 11
โครงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำ HDPE หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเพือ่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำเดิม เป็นท่อ HDPE
Ø 90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN 8 ควำมยำว 1,400 เมตร พร้อมเชื่อมท่อเมน
ประปำเดิมและเชื่อมต่อประปำครัวเรือน ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย์ (003000) งำนกิจกำร
ประปำ (00332) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 58
ข้อ 12
โครงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำ HDPE หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

จำนวน

420,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเพือ่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปำเดิม เป็นท่อ HDPE
Ø 90 มิลลิเมตร ชั้น PE 80 PN 8 ควำมยำว 1,210 เมตร พร้อมเชื่อมท่อเมน
ประปำเดิมและเชื่อมต่อประปำครัวเรือน ตำมแบบและรำยละเอียดขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร ตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนกำรพำณิชย์ (003000) งำนกิจกำร
ประปำ (00332) อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 58
ข้อ 13
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 14,769,860 บาท

งบกลาง

รวม 14,769,860 บาท

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม 14,769,860 บาท
จำนวน

190,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำงตั้งจ่ำยประจำปี
2563 ปรำกฏในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบกลำง
(00410) งำนงบกลำง (00411)
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ

จำนวน 11,260,000 บำท

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ ทีม่ ีคุณสมบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) และได้ประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิร์ ับเงินเบีย้ ยังชีพ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 130 ข้อ 31)
เบีย้ ยังชีพคนพิกำร

จำนวน

2,300,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

444,460 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพคนพิกำร ทีม่ ีคุณสมบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้คนพิกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553และ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และได้ประกำศ
รำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบีย้ ควำมพิกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองใหม่
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป (อยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 90 ข้อ 2)
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทแี่ พทย์รับรองและทำกำรวินิจฉัยแล้ว
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลง
วันที่ 2 กรกฎำคม 2556 ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป (อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 91 ข้อ 4)
สำรองจ่ำย
เพือ่ ให้ตั้งจ่ำยเพียงพอต่อกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยตลอดปี และให้นำเงินสำรองจ่ำยไป
ใช้จ่ำยเพือ่ กรณีฉุกเฉินทีม่ ีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำ้น
น้ ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก
ที่ มท 0313.4/667 ลว. 12 มีนำคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว0684 ลว. 8 ก.พ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท. 0810.4/ว1520 ลว. 2 ส.ค. 2560 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏใน
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

วันทีพ่ ิมพ์ : 13/8/2562 12:58:58
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

425,400 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด มท 0808.2/ว4172ลว. 24 ธันวำคม 2561ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎ
ในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีส่ ุดที่ มท 0891.4/ว2502 ลว. 20 สิงหำคม 2553 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎใน
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) (อยู่
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 91 ข้อ 5)
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ทีเ่ ขตองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลคลองใหม่
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ทีเ่ ขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคลองใหม่ โดยดำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ พ.ศ.2561 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีรำยได้ไม่รวม
เงินอุดหนุนสูงกว่ำ 20 ล้ำนบำท สมทบเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ค่ำบริกำร
สำธำรณสุขทีไ่ ด้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ตำมหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่
มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2550 ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฎในด้ำน
กำรดำเนินงำนอื่น (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) (อยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 90 ข้อ 3)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เป็นอัตรำร้อย
ละ 1 ของงบประมำณรำยได้ ตั้งจ่ำยประจำปี 2563 ปรำกฏในด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
(00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)

