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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำป้งบประมำณ พ.ศ. 2564

องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้
อ ำเภอ สำมพรำน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 65,143,500 บาท จ่ายจากรายได่จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเป่น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 9,479,280 บาท

งบบุคลากร 6,144,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,964,240 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 532,320 บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือน ให้กับนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  และรอง
นำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำร
ท่ัวไป (00111)       

เงินค้ำตอบแทนประจ ำต ำแหน้งนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนประจ ำต ำแหน้งของนำยกองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบล รองนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรท่ัวไป (00111)          

เงินค้ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนของนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล รองนำยก
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป 
(00111)          

เงินค้ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค้กำรบริหำรส้วน
ต ำบล

90,720 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนของเลขำนุกำรนำยกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)         
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เงินค้ำตอบแทนสมำชิกสภำองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 1,250,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนของประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ 
และเลขำนุกำรสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป (00111)         

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,180,040 บาท

เงินเดือนพนักงำน 3,268,440 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล
ของส ำนักงำนปลัด   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป 
(00111)  -ต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล/หัวหน้ำส ำนักปลัด/
หัวหน้ำฝ้ำยบริหำรท่ัวไป/หัวหน้ำฝ้ำยนโยบำยและแผน/นักตรวจสอบ
ภำยใน/นักวิเครำะห้นโยบำยและแผน/นักทรัพยำกรบุคคล/นิติกร/เจ้ำ
พนักงำนธุรกำร     

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมค้ำครองชีพ  เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ  เงินค้ำตอบแทน  
เงินเพ่ิมต้ำง ๆ เงินเพ่ิมพิเศษจำกกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงำนส้วนต ำบล
ท่ีเบิกได้ตำมสิทธิ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     

เงินประจ ำต ำแหน้ง 162,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 18/8/2563  16:22:16

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิให้กับ
-  เงินประจ ำต ำแหน้งปลัดองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ระดับกลำง 84,000 
บำท
 - เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำส ำนักปลัด  ระดับต้น  42,000  บำท
 - เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยบริหำรท่ัวไป ระดับต้น 18,000 บำท
 -เงินประจ ำต ำแหน้งหัวหน้ำฝ้ำยนโยบำยและแผน ระดับต้น 18,000 บำท
 ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ินเร่ือง
ก ำหนดมำตรฐำนกลำงบริหำรงำนบุคคลส้วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 10) ลว. 22 
ธค. 2558  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)          

ค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 473,600 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ให้กับลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักงำนปลัด 
ประกำศคณระกรรมกำรกลำงพนักงำนส้วนต ำบล เร่ืองมำตรฐำนท่ัวไป
เก่ียวกับอัตรำค้ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลได้รับ
ค้ำจ้ำง (ฉบับท่ี 4) ลว. 22 พ.ย. 2558 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรท่ัวไป (00111)       

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 172,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ของส ำนักปลัด ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  
   

เงินอ่ืนๆ 84,000 บำท

เงินค้ำตอบแทนรำยเดือน     ต้ังไว้  84,000.- บำท 
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินค้ำตอบแทนรำยเดือน ให้กับต ำแหน้งปลัดองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบล ระดับกลำง  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำร
ท่ัวไป (00111)     

งบด าเนินงาน 2,688,000 บาท

ค่าตอบแทน 466,000 บาท
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ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 351,000 บำท
       1.1 ค้ำตอบแทนคณะกรรมกำร ต้ังไว้  5,000.- บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค้ำตอบแทนในกำรยืมตัว

ข้ำรำชกำรพนักงำนส้วนต ำบลท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ค้ำเงินรำงวัลเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในคดี

จับกุมผู้กระท ำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน

บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป 

(00111)       

        1.2 เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) ต้ังไว้ 

326,000.-บำท   

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) ให้แก้

พนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำยและ

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ินให้เป้นรำยจ้ำยอ่ืน

ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  ต้ังจ้ำย

ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

(00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  

        1.3 เงินค้ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง ต้ังไว้  20,000.- บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ังฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  

ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน

บริหำรท่ัวไป (00111)      

ค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  ตำมค ำส่ังท่ีได้รับมอบหมำย ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
(00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     

ค้ำเช้ำบ้ำน 60,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำน โดยค ำนวณจำกจ ำนวน
ผู้มีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน ณ วันต้ังงบประมำณตำมบัญชีอัตรำค้ำเช้ำบ้ำน
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้บริหำรขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรช้วยเหลือบุตรของ
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2536  ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0803/ว 1318 ลว. 4 ก.ค. 2559 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
(00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     ค่าใช่สอย 1,292,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจัดท ำประกันภัยทรัพย้สิน 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรประกันภัยรถและเบ้ียประกันภัยรถท่ีใช้ใน
รำชกำรของอบต. คลองใหม้ตำม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ฯลฯ 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 230,000 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำน  เข้ำปกหนังสือ หรือค้ำ
เย็บเล้มหนังสือ ค้ำตอบรับหนังสือพิมพ้รำยวัน วำรสำร คู้มือปฏิบัติ
รำชกำร ค้ำจ้ำงเหมำจัดท ำปฏิทิน/วำรสำร อบต./เอกสำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนของ อบต. ค้ำเช้ำทรัพย้สิน ค้ำโฆษณำและเผยแพร้ ค้ำบริกำรรับ
ใช้  ค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร ค้ำ
ส ำรวจแนวเขตท่ีดินสำธำรณะและ แนวเขตกำรปกครองต ำบล ฯลฯ  ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     

ค้ำเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร 60,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร  ของอบต. คลองใหม้ 
รำคำรวมวัสดุส้ินเปล้ือง ค้ำอะไหล้ ค้ำบริกำรบ ำรุงรักษำ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน 
ๆ แต้ไม้รวมค้ำกระดำษเอกสำร   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำร
ท่ัวไป (00111)     

รำยจ้ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 30,000 บำท
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จ ำนวน

   1. ค้ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ต้ังไว้   20,000.-บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำรับรอง ค้ำอำหำร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำของขวัญท่ีระลึก ค้ำพิมพ้

เอกสำร ค้ำใช้จ้ำยเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ซ่ึง

จ ำเป้นต้องจ้ำย ท่ีเก่ียวกับกำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมำนิเทศ

งำน ตรวจงำน เย่ียมชมทัศนศึกษำดูงำนขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลอง

ใหม้ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100) 

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  

  2. ค้ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ินหรือคณะกรรมกำรหรือ

คณะอนุกรรมกำร   ต้ังไว้   10,000.- บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน หรือ คณะกรรมกำร 

หรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับแต้งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือ

หนังสือส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏใน

ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำร

ท่ัวไป (00111)      

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

ค้ำจัดท ำWebsiteและ ค้ำเช้ำพ้ืนท่ี saver และ Domand Name ของ 
website ของ อบต.คลองใหม้

100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงจัดท ำ Website และค้ำเช้ำพ้ืนท่ี Saver และ
Domand Name  ของ Website อบต. คลองใหม้ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำ
เว็บไซต้ของอบต.เพ่ิมช้องทำงในกำรติดต้อส่ือสำรกับหน้วยงำนต้ำงๆ 
ตลอดจนประชำสัมพันธ้ข้อมูลข้ำวสำร  ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป (00111) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2563 ( 2561-2565) หน้ำ14 ข้อ 7       
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค้ำใช้จ้ำยในกำรช้วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงท่ีต้องหำคดีอำญำ , ค้ำเบ้ีย
เล้ียงพยำนหรือผู้ต้องหำ ,ค้ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรจัด
กิจกรรมต้ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป้นและควำมเหมำะสม , ค้ำท ำขวัญค้ำพวงมำลัย
ช้อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลัยส ำหรับวันส ำคัญต้ำงๆตำมวำระโอกำส
ท่ีจ ำเป้นและเหมำะสม , ค้ำชดใช้ค้ำเสียหำยหรือค้ำสินไหมทดแทน

20,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรช้วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงท่ีต้องหำคดีอำญำ , 
ค้ำเบ้ียเล้ียงพยำนหรือผู้ต้องหำ,ค้ำของขวัญของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำร
จัดกิจกรรมต้ำงๆท่ีมีควำมจ ำเป้นและควำมเหมำะสม , ค้ำท ำขวัญค้ำ
พวงมำลัยช้อดอกไม้กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำส ำหรับวันส ำคัญต้ำงๆ
ตำมวำระโอกำสท่ีจ ำเป้นและเหมำะสม , ค้ำชดใช้ค้ำเสียหำยหรือค้ำ
สินไหมทดแทน  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรท่ัวไป (00111) 
(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 2561-2565 หน้ำ107 ข้อ 15)        

ค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยส ำหรับกำรด ำเนินกำรเลือกต้ังขององค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบลคลองใหม้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก ำหนด ฯลฯ (กรณี
ครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน้งท่ีว้ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำร
เลือกต้ังส่ังให้มีกำรเลือกต้ังใหม้ และกรณีอ่ืนๆ)อีกท้ังให้ควำมร้วมมือในกำร
ประชำสัมพันธ้ กำรรณรงค้ หรือกำรให้ข้อมูลข้ำวสำรแก้ประชำชนให้ทรำบ
ถึงสิทธิและหน้ำท่ีและกำรมีส้วนร้วมทำงกำรเมือง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
(00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
2561-2565 หน้ำ106 ข้อ 10)        

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 160,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค้ำลงทะเบียนต้ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำร
ท่ัวไป (00111)     
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โครงกำร 5 ส. ภำยใน อบต.คลองใหม้ 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำร5 ส. ภำยในอบต.คลองใหม้ส ำนักงำน
ปลัด เช้น ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำวัสดุ อุปกรณ้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
(00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
2561-2565 หน้ำ106 ข้อ 7)        

โครงกำรฝ้กอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของภำครัฐ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของภำครัฐ  ให้กับคณะผู้บริหำรฯ พนักงำน  และผู้น ำชุมชน 
ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวิทยำกร  
ค้ำอำหำร  ค้ำอำหำรว้ำง  ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำร
ท่ัวไป (00111) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 2561-2565 หน้ำ106 ข้อ 14)    
    

โครงกำรฝ้กอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพส ำหรับสมำชิกองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล
คลองใหม้

7,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมเพ่ิมประสิทธภำพส ำหรับ
สมำชิก ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำ
วิทยำกร  ค้ำอำหำร  ค้ำอำหำรว้ำง  ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรท่ัวไป (00111) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  2561-2565 หน้ำ110 
ข้อ 22)        

โครงกำรฝ้กอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. 
เลขำนุกำรนำยก อบต. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

200,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำ ดูงำน เพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้แก้ผู้บริหำรองค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบล สมำชิกสภำองค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  พนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ฯลฯ  ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111) (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  2561-2565 หน้ำ105 ข้อ 9)        

โครงกำรพัฒนำจิตใจให้เกิดป้ญญำและสันติสุข 20,000 บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรพัฒนำจิตใจให้เกิดป้ญญำและสันติสุข 
ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และ
พนักงำนจ้ำงท่ัวไป สมำชิก อบต.ได้แก้ ค้ำวิทยำกร  ค้ำอำหำร  ค้ำอำหำร
ว้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111) (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  2561-2565 หน้ำ109 ข้อ 19)             

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำซ้อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ กรณีเป้นกำรจ้ำงเหมำท้ังค้ำส่ิงของท่ีซ้ือมำใช้ในกำรซ้อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย้สิน และค้ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก   ครุภัณฑ้ 
และทรัพย้สินอ่ืนๆ ท่ีช ำรุดเสียหำย ฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรท่ัวไป (00111)           

ค่าวัสดุ 510,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน วัสดุส้ินเปลือง  เช้น แฟ้ม 
กระดำษถ้ำยเอกสำร สมุด ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ้ ฯลฯ วัสดุ
คงทน เช้น หนังสือ  เคร่ืองตัดกระดำษ ฯลฯ  ค้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป (00111)      

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุส้ินเปลือง ได้แก้
แปรง ไม้กวำด น้ ำยำดับกล่ิน น้ ำยำปรับอำกำศ ผ้ำปูโต้ะ ฯลฯ วัสดุคงทน  
หม้อ กระทะ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  
     

วัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนและขนส้ง ได้แก้ แบตเตอร่ี ยำงนอก 
ยำงใน น้ ำมันเบรก ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน วัสดุส้ินเปลืองได้แก้ น้ ำมัน
เช้ือเพลิง  แก้สหุงต้ม น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรท่ัวไป (00111)          

วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร วัสดุส้ินเปลือง  เช้น ปุ้ย 
อุปกรณ้ในกำรขยำยพันธ้พืช  วัสดุเพำะช ำ ฯลฯ วัสดุคงทน เช้น จอบหมุน 
จำนพรวน  ฯลฯ  ค้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  
    

วัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร้ วัสดุส้ินเปลืองได้แก้ กระดำษ
เขียนโปรสเตอร้ เมมโมรีกำร้ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ ฯลฯ วัสดุคงทน 
ได้แก้ ขำต้ังกล้อง   ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป 
(00111)         

วัสดุคอมพิวเตอร้ 80,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุพิวเตอร้  วัสดุส้ินเปลือง  เช้น ตลับผงหมึก 
อุปกรณ้บันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุคงทน เช้น แผ้นหรือจำนบันทึกข้อมูล 
ฯลฯ  ค้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)        

วัสดุอ่ืน 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีไม้สำมำรถจัดเข้ำกลุ้มวัสดุอ่ืนได้ แต้
จ ำเป้นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของส ำนักปลัด  ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)      

ค่าสาธารณูปโภค 420,000 บาท

ค้ำไฟฟ้ำ 350,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำส ำนักงำนและในท่ีสำธำรณะ  ฯลฯ ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)      

ค้ำบริกำรโทรศัพท้ 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้ของส ำนักงำน รวมท้ังค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล้ำว และค้ำใช้จ้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำร เช้น ค้ำเช้ำเคร่ือง ค้ำ
เช้ำหมำยเลขโทรศัพท้ ค้ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ และเพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำย
เก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร้เน็ต และค้ำส่ือสำรอ่ืนๆ รวมถึงค้ำใช้จ้ำย
เพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร และค้ำใช้จ้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้บริกำรและ
กำรพัฒนำระบบอินเตอร้เน็ตให้มีประสิทธิภำพ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
(00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)     

ค้ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้เคล่ือนท่ีส ำหรับผู้บริหำร และส ำนักงำน รวมท้ัง
ค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล้ำว และค้ำใช้จ้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้
บริกำร เช้น ค้ำเช้ำเคร่ือง ค้ำเช้ำหมำยเลขโทรศัพท้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
(00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)         

งบลงทุน 605,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 105,000 บาท
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ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงหุ้มหนัง PU จ ำนวน 4 ตัว 
ๆละ 5,000 บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด)ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2563 (พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 16  ข้อ 1)
    โต้ะไม้ส ำนักงำน 28,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือโต้ะไม้ส ำนักงำน จ ำนวน 4 ตัว ๆละ 7,000 บำท 
(จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป 
(00111)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 (พ.ศ 
2561-2565) หน้ำ 16  ข้อ 4)

ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 AV 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ  จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 2,500 บำท (จัดซ้ือตำมเกณฑ้รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะดังน้ี
 - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม้น้อยกว้ำ 800 VA (480 Watts)
 - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม้น้อยกว้ำ 15 นำที
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111) (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2563 (พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 17 ข้อ 10)
    

เคร่ืองส ำหรับประมวลผลแบบท่ี 1 22,000 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร้พร้อมอุปกรณ้ครบชุด (จัดซ้ือตำมเกณฑ้รำคำ

กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะดังน้ี

 - มีหน้วยประมวลผลกลำง (CPU)ไม้น้อยกว้ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีควำมเร็ว

สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม้น้อยกว้ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้

ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน้วย

 - หน้วยประมวลผลกลำง (CPU)มีหน้วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม้น้อยกว้ำ 8 MB

 - มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย้ำงใดอย้ำงหน่ึง หรือดีกว้ำ 

ดังน้ี

 1) เป้นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน้วยควำมจ ำขนำดไม้น้อย

กว้ำ 2 GB

 2) มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู้ภำยในหน้วยประมวลผลกลำง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้หน้วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำด

ไม้น้อยกว้ำ 2 GB หรือ

 3) มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน้วยควำมจ ำหลัก

ในกำรแสดงภำพ ขนำดไม้น้อยกว้ำ 2 GB

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

 - มีหน้วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว้ำ ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน้วย

เคร่ืองส ำหรับประมวลผลแบบท่ี 2 30,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร้พร้อมอุปกรณ้ครบชุด (จัดซ้ือตำมเกณฑ้รำคำ

กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม ประกำศ ณ วันท่ี 15 มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะดังน้ี

 - มีหน้วยประมวลผลกลำง (CPU)ไม้น้อยกว้ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว

สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม้น้อยกว้ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้

ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน้วย

 - หน้วยประมวลผลกลำง (CPU)มีหน้วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม้น้อยกว้ำ 12 MB

 - มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย้ำงใดอย้ำงหน่ึง หรือดีกว้ำ 

ดังน้ี

 1) เป้นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน้วยควำมจ ำขนำดไม้น้อย

กว้ำ 2 GB

 2) มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู้ภำยในหน้วยประมวลผลกลำง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้หน้วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำด

ไม้น้อยกว้ำ 2 GB หรือ

 3) มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน้วยควำมจ ำหลัก

ในกำรแสดงภำพ ขนำดไม้น้อยกว้ำ 2 GB

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

 - มีหน้วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว้ำ ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน้วย

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร่าง 500,000 บาท

ค้ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก้อสร้ำง

โครงกำรปรังปรุงต้อเติมห้องน้ ำภำยนอกภำยในอำคำรศูนย้บริกำรผู้สูงอำยุ 300,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำปรับปรุงต้อเติมห้องน้ ำภำยนอกภำยในอำคำร
ศูนย้บริกำรผู้สุงอำยุต ำบลคลองใหม้ หมู้ท่ี 3 ต ำบลคลองใหม้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรด ำนเนิกิจกรรมต้ำง ๆ อันเป้นประโยชน้ต้อกลุ้ม
องค้กร ชุมชน ท่ีมำใช้บริกำรโดยมีรำยละเอียดตำมแบบขององค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป 
(00111)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 (พ.ศ 
2561-2565) หน้ำ 13 ข้อ 2)

โครงกำรปรับปรุงต้อเติมอำคำรส ำนักงำน 200,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำปรับปรุงต้อเติมอำคำรส ำนักงำน เพ่ือประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรอำคำรส ำนักงำนต ำบลคลองใหม้ กำรอ ำนวยกำร กำร
ปฏิบัติงำน โดยมีรำยละเอียดตำมแบบขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลอง
ใหม้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรท่ัวไป (00111)  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 (พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 
13 ข้อ 1)
     

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รำยจ้ำยอ่ืน

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต้อกำรให้บริกำรขององค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้

20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกองค้กำรบริหำร
ส้วนต ำบลคลองใหม้ ให้กับองค้กรหรือสถำบันท่ีเป้นกลำง เป้นผู้ส ำรวจวิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต้ำง ๆ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรท่ัวไป (00111)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ 2561-2565) 
หน้ำ 105 ข้อ 6)

งบเงินอุดหนุน 22,000 บาท

เงินอุดหนุน 22,000 บาท

เงินอุดหนุนองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน

โครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำรร้วมในกำรช้วยเหลือประชำชนขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ

22,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำสนับสนุนโครงกำรจัดต้ังศูนย้ปฏิบัติกำรร้วมในกำร
ช้วยเหลือประชำชนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอสำมพรำน 
(สถำนท่ีกลำง) ตำมหนังสือศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม ท่ี นฐ 00234/ว
3583 ลว. 4 กุมภำพันธ้ 2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำร
ท่ัวไป (00111) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  2561-2565 หน้ำ112 ข้อ 
29)             

งานบริหารงานคลัง 4,650,140 บาท
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งบบุคลากร 3,229,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,229,140 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,332,140 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก้พนักงำนส้วน
ต ำบลของกองคลัง ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้ก่ียว
กับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ้ำยเงินเดือนและประโยชน้ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง /หัวหน้ำฝ้ำยกำรเงิน/
เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน/หัวหน้ำฝ้ำยบัญชี/นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร/หัวหน้ำฝ้ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้/นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
ปฏิบัติกำร/เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)       

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำน 48,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมค้ำครองชีพ เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ เงินค้ำตอบแทน เงิน
เพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนส้วนต ำบลท่ีเบิกได้ตำมสิทธิ หนังสือส ำนักงำน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 
2558  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)      

เงินประจ ำต ำแหน้ง 96,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิให้กับ
ต ำแหน้ง ผู้อ ำนวยกองกำรคลัง  , หัวหน้ำฝ้ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้,
หัวหน้ำฝ้ำยบัญชี  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง 
(00113)       

ค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 273,480 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ให้กับลูกจ้ำงประจ ำของกองคลัง  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)          

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 448,440 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก้พนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจของกองคลัง  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)       

เงินเพ่ิมต้ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 31,080 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมต้ำงๆ เช้น เงินเพ่ิมค้ำครองชีพให้แก้พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส้วนต ำบล (ก.อบต.) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวำคม 2558  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
(00110) 

งบด าเนินงาน 1,373,500 บาท

ค่าตอบแทน 438,500 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 350,000 บำท

1.1 ค้ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร ต้ังไว้  150,000.- บำท
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ ตำมหนังสือ กค 0402.5/ว156 ลว.
19 กย. 60  ค้ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค้ำตอบแทนใน
กำรยืมตัวข้ำรำชกำรพนักงำนส้วนต ำบลท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ค้ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง ค้ำเงินรำงวัลเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในคดีจับกุม
ผู้กระท ำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรงำนคลัง (00113)    
1.2 เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้)  ต้ังไว้  
200,000.- บำท   
 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจ ำป้) ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง  ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป(00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113) 

ค้ำเช้ำบ้ำน 58,500 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำน โดยค ำนวณจำกจ ำนวน
ผู้มีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน ณ วันต้ังงบประมำณตำมบัญชีอัตรำค้ำเช้ำบ้ำน
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113) 

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้บริหำรขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับ กำรช้วยเหลือ
บุตรของข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏ
ในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรงำนคลัง (00113)      

ค่าใช่สอย 680,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

1. ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร     ต้ังไว้  10,000.- บำท 
 เพ่ือจ้ำยเป้นจ้ำงเหมำถ้ำยเอกสำรเข้ำปกหนังสือ หรือค้ำเย็บเล้มหนังสือ  
ค้ำตอบรับหนังสือพิมพ้รำยวัน วำรสำร คู้มือปฏิบัติรำชกำร ค้ำจ้ำงเหมำ
จัดท ำปฏิทิน/วำรสำร อบต./เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของ อบต. ค้ำ
เช้ำทรัพย้สิน ค้ำโฆษณำและเผยแพร้ ค้ำบริกำรรับใช้ ค้ำเบ้ียประกันภัยรถ
รำชกำร ค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 
ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)     

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 150,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค้ำลงทะเบียนต้ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง 
(00113)           

โครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย้สิน 500,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย้สิน เช้น ค้ำใช้จ้ำยในกำรปรับปรุงข้อมูล กำรประชุมอบรมสัมมนำ 
เป้นต้น ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113) (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้อถ่ิน  พ.ศ.  2561-2565 หน้ำ 113 ข้อ 3)     

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 
เช้น ค้ำใช้จ้ำยในกำรรณรงค้ ประชำสัมพันธ้ด้ำนกำรเสียภำษีแก้ประชำชน 
เป้นต้น ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 113 ข้อ 1)     

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบ ำรุงรักษำ หรือซ้อมแซมครุภัณฑ้ และทรัพย้สินอ่ืนๆ ท่ี
ช ำรุดเสียหำยฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง 
(00113)      

ค่าวัสดุ 220,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช้น แฟ้ม กระดำษถ้ำยเอกสำร สมุด 
ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ้ ฯลฯ และวัสดุส ำนักงำนท่ีมีลักษณะ
คงทนถำวร และมีอำยุกำรใช้งำนในระยะเวลำประมำณ 1 ป้ข้ึนไป ได้แก้ 
เคร่ืองตัดกระดำษ พระบรมฉำยำลักษณ้ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)     
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช้น น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ไม้กวำด 
สบู้ ผงซักฟอก ไม้ถูพ้ืน กำแฟ น้ ำตำล น้ ำด่ืม ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
(00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)         

วัสดุคอมพิวเตอร้ 60,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ ได้แก้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ้ คีย้บอร้ด เมนบอร้ด เมมโมร่ีชิป เมำส้ หมึกคอมพิวเตอร้ ฯลฯ  
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)      

ค่าสาธารณูปโภค 35,000 บาท

ค้ำบริกำรไปรษณีย้ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำไปรษณีย้ ค้ำโทรเลข ค้ำธนำณัติ ค้ำซ้ือดวงตรำไปรษณีย้ยำ
กร ค้ำเช้ำตู้ไปรษณีย้ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง 
(00113)       

ค้ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้เคล่ือนท่ีภำยในส ำนักงำน รวมท้ังค้ำใช้จ้ำยท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับกำรใช้บริกำรโทรศัพท้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏใน
ด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำน
บริหำรงำนคลัง (00113)        

งบลงทุน 47,500 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 47,500 บาท

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 15,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำนเป้ด จ ำนวน 3 ตู้ ๆละ 5,000  บำท  
(จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำอ) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง 
(00113)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 (พ.ศ.
2561-2565 หน้ำ 16 ข้อ 6) 
     ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้
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เคร่ืองคอมพิวเตอร้ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 บำท
เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร้พร้อมอุปกรณ้ครบชุด (จัดซ้ือตำมเกณฑ้รำคำกลำงและคุณลักษณะ

พ้ืนฐำนครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกำศ ณ วันท่ี 15 

มีนำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะ  จ ำนวน 1 เคร่ือง  ดังน้ี

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร้ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 30,000 บำท มี

คุณลักษณะดังน้ี 

- มีหน้วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม้น้อยกว้ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ

นำฬิกำพ้ืนฐำนไม้น้อยกว้ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน้วย 

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

เดียวกัน ขนำดไม้น้อยกว้ำ 12 MB 

- มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย้ำงใดอย้ำงหน่ึง หรือดีกว้ำ ดังน้ี 

1) เป้นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน้วยควำมจ ำขนำดไม้น้อยกว้ำ 2 GB หรือ 

2) มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู้ภำยในหน้วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้หน้วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม้น้อยกว้ำ 2 GB หรือ 

3) มีหน้วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน้วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ 

ขนำดไม้น้อยกว้ำ 2 GB

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

- มีหน้วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว้ำ ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 2 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน้วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว้ำ จ ำนวน 1 หน้วย  

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

จ ำนวนไม้น้อยกว้ำ 1 ช้อง 

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

เคร่ืองส ำรองไฟ 2,500 บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 2,500 
บำท 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม้น้อยกว้ำ 800 VA (480 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม้น้อยกว้ำ 15 นำที
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลัง (00113)   (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 
17 ข้อ 8 )  
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 228,000 บาท

งบด าเนินงาน 228,000 บาท
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ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 18,000 บำท

  1.1 ค้ำป้วยกำร อปพร. ต้ังไว้  18,000.- บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยให้แก้อำสำสมัครเพ่ือเป้นค้ำป้วยกำรชดเชยกำรงำน
หรือเวลำท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำย
ให้แก้อำสำสมัครป้องกันภัยฝ้ำยพลเรือนขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2560 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00110)  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำร
รักษำควำมสงบภำยใน(00111)       

ค่าใช่สอย 110,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรช้วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยในพ้ืนท่ี 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยเพ่ือช้วยเหลือประชำชนท่ีได้รับควำมเดือดร้อนจำก
สำธำรณภัย เช้น กระเบ้ือง ไม้ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว้ำด้วย
เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช้วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2556  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป (00100)  
แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00110)  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำร
รักษำควำมสงบภำยใน(00111) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  พ.ศ.  
2561-2565 หน้ำ 88 ข้อ 2)       

โครงกำรฝ้กอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน (องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้)

100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้โครงกำรฝ้กอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริหำร
ท่ัวไป (00100)  แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00110)  งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111) (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 พ.ศ.  2561-2565 หน้ำ 31 ข้อ 1)  

ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 20,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง เช้น กรวยจรำจร สัญญำณ
ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)  แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00110) 
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111)      

วัสดุเคร่ืองแต้งกำย 80,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดหำวัสดุเคร่ืองแต้งกำยท่ีองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินมอบ
ให้เจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือสวมใส้ในขณะปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรเบิกจ้ำยค้ำวัสดุเคร่ืองแต้งกำยของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2560  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริหำรท่ัวไป 
(00100)  แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00110)  
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00111)      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 3,459,380 บาท

งบบุคลากร 2,621,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,621,880 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,709,880 บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ตำมแผนอัตรำก ำลังของ
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลของกอง
กำรศึกษำ ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้ก่ียวกับอัตรำ
เงินเดือนและวิธีกำรจ้ำยเงินเดือนและประโยชน้ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2559 ต้ังจ้ำยประจ ำป้  2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 
(00211) ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ/หัวหน้ำฝ้ำยส้งเสริมกำรศึกษำฯ/
หัวหน้ำฝ้ำยบริหำรกำรศึกษำ          

เงินประจ ำต ำแหน้ง 78,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งและค้ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนส้วน
ต ำบลท่ีควรได้รับตำมระเบียบท่ีก ำหนดและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องของกอง
กำรศึกษำ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้  2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 
(00211)           

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร ต้ังไว้รวม 12 เดือน ๆละ 3,500 
บำท  ต้ังจ้ำยประจ ำป้  2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 
(00211)      

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 720,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก้พนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจของกองกำรศึกษำ ต้ังจ้ำยประจ ำป้  2564
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)        

เงินเพ่ิมต้ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 72,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำครองชีพช่ัวครำวเงินเพ่ิมต้ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำม
ระเบียบและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องของกองกำรศึกษำ ต้ังจ้ำยประจ ำป้  
2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)      

งบด าเนินงาน 513,500 บาท

ค่าตอบแทน 240,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 215,000 บำท
1.เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้)  ต้ังไว้   210,000.- 

บำท   

      เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) 

ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)

2 ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินตำมท่ี

ได้รับมอบหมำย ต้ังไว้ 5,000 บำท

      เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนแก้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง อบต. ค้ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ค้ำตอบแทนในกำรยืมตัวข้ำรำชกำรพนักงำนส้วน

ต ำบลท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ค้ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง ค้ำเงินรำงวัล

เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในคดีจับกุมผู้กระท ำผิดตำม พ.ร.บ.จรำจรฯ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 

2564 ปรำกฏในด้ำนแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

(00211)     

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร 25,000 บำท
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     เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส้วนต ำบล และผู้
มีสิทธ์ิได้รับเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบก ำหนด ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)      

ค่าใช่สอย 90,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นจ้ำงเหมำค้ำถ้ำยเอกสำร เข้ำปกหนังสือ หรือค้ำเย็บเล้ม
หนังสือ ค้ำโฆษณำและเผยแพร้ ค้ำบริกำรรับใช้ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ  
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)      

ค้ำเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำค้ำใช้จ้ำยในกำรเช้ำเคร่ืองถ้ำยเอกสำร  ของศูนย้พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลคลองใหม้ รำคำรวมวัสดุส้ินเปล้ือง ค้ำอะไหล้ ค้ำบริกำร
บ ำรุงรักษำ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ แต้ไม้รวมค้ำกระดำษเอกสำร   ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)      

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค้ำลงทะเบียนต้ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้   2564  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)        

ค่าวัสดุ 43,500 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช้น น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ไม้กวำด 
สบู้ ผงซักฟอก ไม้ถูพ้ืน น้ ำด่ืม ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564
 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)           

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 3,500 บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง 
ได้แก้ น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)       

วัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ้ส ำหรับท ำป้ำย ค้ำจัดท ำป้ำยโฆษณำ
ประชำสัมพันธ้ต้ำงๆ ฯลฯ ในงำนของกองกำรศึกษำ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 
(00211)      

วัสดุคอมพิวเตอร้ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ ได้แก้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ้ คีย้บอร้ด เมนบอร้ด เมมโมร่ีชิป เมำส้ แผ้นบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ้เคร่ืองปร้ินเตอร้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ(00210) 
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)     

ค่าสาธารณูปโภค 140,000 บาท

ค้ำไฟฟ้ำ 125,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211)  
   

ค้ำบริกำรโทรศัพท้ 15,000 บำท
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 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำโทรศัพท้ของศูนย้พัฒนำเด็กเล็กต ำบลคลองใหม้  รวมท้ัง
ค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล้ำว และค้ำใช้จ้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกำรใช้
บริกำร เช้น ค้ำเช้ำเคร่ือง ค้ำเช้ำหมำยเลขโทรศัพท้ ค้ำบ ำรุงรักษำสำย 
ฯลฯ และเพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเตอร้เน็ต และค้ำ
ส่ือสำรอ่ืนๆ รวมถึงค้ำใช้จ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร และค้ำใช้จ้ำยท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับกำรใช้บริกำรและกำรพัฒนำระบบอินเตอร้เน็ตให้มีประสิทธิภำพ 
ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 
(00211)       

งบเงินอุดหนุน 324,000 บาท

เงินอุดหนุน 324,000 บาท

เงินอุดหนุนส้วนรำชกำร

โครงกำรอุดหนุนสถำนศึกษำต ำบลคองใหม้ด้ำนกำรศึกษำ 324,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เงิน
อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) เพ่ือเป้นค้ำกำรจ้ำงครู กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ้ และกำรเรียนกำร
สอนท่ีจ ำเป้นให้แก้สถำนศึกษำในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3 แห้ง ๆ ละ 
108,000 บำท (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนมำก ท่ี มท 
0893.3/ว0020 ลงวันท่ี 6 มกรำคม 2552  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ (00211) (แผนพัฒนำท้องถ่ิน อยู้ในแผน  
2561-2565 หน้ำ 94 ข้อ 10)          

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,179,800 บาท

งบด าเนินงาน 1,729,800 บาท

ค่าใช่สอย 866,800 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห้งชำติ 10,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห้งชำติ เช้น กำรท ำอำหำรเล้ียง
เด็ก ของรำงวัล ค้ำจ้ำงเหมำต้ำงๆ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
ระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 74 ข้อ 2     

โครงกำรส้งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนภำยในโรงเรียนต ำบลคลองใหม้ 30,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กและเยำวชน
ได้ใช้เวลำว้ำงให้เกิดประโยชน้ในช้วงป้ดภำคเรียน พัฒนำศักยภำพเด็กและ
เยำวชนได้รับควำมรู้ในกำรร้วมกิจกรรม   มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ห้ำงไกลจำก
ส่ิงอบำยมุขและส่ิงเสพติด ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับ
ก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
(00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 75 ข้อ 4      

โครงกำรส้งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำครู ผู้ช้วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก

16,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำครู/ผู้ช้วย
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย้พัฒนำเด็กเล็กต ำบลคลองใหม้ จ ำนวน 8 
คน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
(00212)  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 7
  
  โครงกำรสนับสนุนกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก้เด็กนักเรียน 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรอบรมด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก้เด็กนักเรียนน ำหลักธรรมของพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำร
ด ำรงชีวิต ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก้อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212)  ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
93 ข้อ 4
     โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำกำรสนับสนุนค้ำจัดกำร

เรียนกำรสอนของศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว)
166,600 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำสนับสนุนค้ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก 
อัตรำคนละ 1,700 บำท/ป้ จ ำนวน 95 คน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำน
ระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 6
     โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำกำรสนับสนุนอำหำร

กลำงวันให้กับศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก
480,200 บำท

      เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำด ำเนินกำรจัดหำอำหำรกลำงวันให้กับศูนย้พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลคลองใหม้  1 แห้ง จ ำนวน 95 คน/245 วัน วันละ 20 บำท ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนศึกษำ (00210) งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
(00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 6
    

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค้ำจัดกำรศึกษำส ำหรับ
ศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก

64,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยส ำหรับสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก ประกอบด้วย ค้ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 
200 บำท/ป้  ค้ำอุปกรณ้กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ป้ ค้ำเคร่ืองแบบ
นักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ป้ ค้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 
430 บำท/ป้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) 
งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 93 ข้อ 6     

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครู 20,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดศูนย้พัฒนำเด็ก
เล็กขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับ
ก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)  
     โครงกำรสำนสัมพันธ้ครอบครัวในศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท
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เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ้ควำมอบอุ้นให้กับเด็กก้อนวัย
เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนส้งเสริมให้ครอบครอบมีกิจกรรมเรียนรู้ร้วมกัน 
สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเข้มแข็งของครอบครัวภำยในชุมชน 
ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก้อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
74 ข้อ 1     

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 50,000 บำท

   เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำบ ำรุงรักษำหรือซ้อมแซมครุภัณฑ้เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช้น คอมพิวเตอร้ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองกรอง
น้ ำ และอ่ืนๆ หรือซ้อมแซมทรัพย้สินอ่ืน เช้น วัสดุต้ำงๆ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศึกษำ 
(00251) งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)     

ค่าวัสดุ 863,000 บาท

ค้ำอำหำรเสริม (นม) 863,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก้เด็กเล็ก เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนคลองใหม้ โรงเรียนบ้ำนดอนทอง โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ ในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(สพฐ.) และศูนย้พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลคลองใหม้ 1 แห้ง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฎในแผนงำน
กำรศึกษำ (00210)  งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) 
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 92 ข้อ 3     

งบลงทุน 950,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร่าง 950,000 บาท

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก้อสร้ำงสระวำยน้ ำศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้พร้อมป้ำย
โครงกำร

200,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำก้อสร้ำงสระว้ำยน้ ำภำยในศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลอง
ใหม้ หมู้ท่ี 5 ต ำบลคลองใหม้ ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 5 เมตร ควำมลึก
โดยเฉล่ีย 30-60 เซนติเมตร ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรฃุ
มชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210)  งำนระดับก้อนวัย
เรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 หน้ำ 10 ข้อ 1

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก้อสร้ำงป้ำยช่ือศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ 200,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำก้อสร้ำงป้ำยช่ือศูนย้พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ หมู้ท่ี 5 
ต ำบลคลองใหม้ ขนำดกว้ำง 1.50 เมตร ยำว 6 เมตร ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรฃุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ 
(00210)  งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 
หน้ำ 11 ข้อ 5

ค้ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก้อสร้ำง

โครงกำรติดต้ังกันสำดพร้มรำงน้ ำอำคำรอเนกประสงค้ศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก 250,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำติดต้ังกันสำดพร้อมรำงน้ ำฝนอำคำรอเนกประสงค้ศูนย้
พัฒนำเด็กเล็ก    ป้องกันน้ ำฝนในช้วงฤดูฝน สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับเด็ก
ปฐมวัย กันสำดมีขนำดควำมยำว 50 เมตร สูง 1.30 เมตร พร้อมรำงน้ ำฝน
ควำมยำว 25 เมตร ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรฃุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ (00210)  งำนระดับก้อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 หน้ำ 11 ข้อ 3

โครงกำรปรับปรุงอำคำรห้องเรียนของศูนย้พัฒนำเด็กเล็ก 300,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำปรับปรุงทำงเช่ือมอำคำรศูนย้พัฒนำเด็กเล็กถึงอำคำรทรง
ไทย ปรับปรุงซ้อมแซมพ้ืนห้องเรียนท้ังหมด ทำสีอำคำรห้องเรียนศูนย้
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองใหม้ หมู้ท่ี 5 ต ำบลคลองใหม้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรฃุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ 
(00210)  งำนระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 
หน้ำ 10 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน 1,500,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,500,000 บาท

เงินอุดหนุนส้วนรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) 1,500,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค้ำใช้จ้ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) เด็กเล็ก เด็กอนุบำลและเด็ก ป.
1 - ป.6 ให้แก้โรงเรียนบ้ำนคลองใหม้ โรงเรียนบ้ำนดอนทอง โรงเรียนวัด
บำงช้ำงเหนือ ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) อัตรำคนละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนระดับก้อนวัยเรียน และประถมศึกษำ (00212) ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 92 ข้อ 1     

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 139,000 บาท

งบด าเนินงาน 139,000 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 120,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 18/8/2563  16:22:16

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

1. ค้ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน
เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำป้วยกำรชดเชย กำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุน
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ได้แก้ อำสำสมัคร
บริบำลท้องถ่ินท่ีมีภูมิล ำเนำอยู้ในองค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินหรือ
ใกล้เคียง ท่ีได้รับค ำส่ังช้วยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ี
มีภำวะพ่ึงพิงจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน จ ำนวน ๒ รำย ๆละ 5,000 บำทต้อ
เดือน ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินของ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินและกำรเบิกจ้ำยค้ำใช้จ้ำย พ.ศ. 2562 ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำน
สำธำรณสุข (00220) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข (00221)

ค่าใช่สอย 19,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว้และข้ึนทะเบียนสัตว้ 9,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยจ้ำงเหมำบริกำรส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว้และ
ข้ึนทะเบียนสัตว้ตำมโครงกำรสัตว้ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัข
บ้ำ ตำมจ ำนวนสุนัข/แมวท่ีมีเจ้ำของและไม้มีเจ้ำของ ตัวละ 3 บำท ป้ละ 
2 คร้ัง คร้ังแรกภำยในเดือนธันวำคมและคร้ังท่ี 2 ภำยใน เดือนมิถุนำยน 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 
(00221)     

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้โครงกำรอำสำสมัครบริบำลเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะ
พ่ึงพิง เช้นค้ำวิทยำกร ค้ำอำหำรว้ำง ค้ำอุปกรณ้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข 
(00220) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 275,000 บาท

งบด าเนินงาน 275,000 บาท

ค่าใช่สอย 275,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ
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โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กนักเรียนต ำบลคลองใหม้ 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพ
เด็กนักเรียนต ำบลคลองใหม้ เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำอำหำร
กลำงวัน  ฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223) (อยู้ในพัฒนำท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565 
หน้ำ 77 ข้อ 4)     

โครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมประชำชนต ำบลคลองใหม้ 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม
ประชำชนต ำบลคลองใหม้ เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำอำหำร
กลำงวัน  ฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223) (อยู้ในพัฒนำท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565 
หน้ำ 77 ข้อ 3)     

โครงกำรรณรงค้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต ำบลคลองใหม้ 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณรงค้ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช้น ค้ำน้ ำยำพ้นยุง   ค้ำทรำยอะเบท ค้ำอำหำรกลำงวัน  ค้ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ้ฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223)(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 76 ข้อ 2)          

โครงกำรรณรงค้ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ/แมว ต ำบลคลองใหม้ 55,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณรงค้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
จ ำนวนทะเบียนคุม สุนัขและแมว เช้น ค้ำวัคซีนพร้อมอุปกรณ้  ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้ ค้ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0994 ลว. 24 กุมภำพันธ้ 
2560 และหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/729 ลว. 31มีนำคม  2560  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำน
บริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223)  (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 76 ข้อ 1)     

โครงกำรส้งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม้และเด็กของประชำชน 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย
แม้และเด็กของประชำชนต ำบลคลองใหม้ เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำเคร่ืองด่ืม 
ค้ำอำหำรกลำงวัน  ฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสำธำรณสุข
(00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223) (อยู้ใน
พัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 77 ข้อ 5)     

แผนงานสังคมสงเคราะห่

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห่ 2,435,500 บาท

งบบุคลากร 2,018,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,018,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,810,000 บำท
เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเดือนให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลกองสวัสดิกำรสังคม ประกำศ ก.

อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้ก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ้ำย

เงินเดือนและประโยชน้ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559ได้แก้ผู้อ ำนวยกำร

กองสวัสดิกำรสังคม ,หัวหน้ำฝ้ำยสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน , หัวหน้ำฝ้ำย

สังคมสงเครำะห้. นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร. นักสังคมสงเครำะห้  ต้ังจ้ำย

ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏใน

แผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ 

(00231)          

เงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำน 10,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพ เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ เงินค้ำตอบแทน เงิน
เพ่ิมต้ำง ๆ ของพนักงำนส้วนต ำบลท่ีเบิกได้ตำมสิทธิ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ 
(00231)      

เงินประจ ำต ำแหน้ง 78,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งให้แก้พนักงำนส้วนต ำบลท่ีมีสิทธิ  
ได้แก้  ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ,หัวหน้ำฝ้ำยสวัสดิกำร
และพนัฒนำชุมชน ,หัวหน้ำฝ้ำยสังคมสงเครำะห้  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคม
สงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ (00231)    
  

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ตำมต ำแหน้งและอัตรำท่ีกรอบ
อัตรำก ำลัง 3 ป้ พนักงำนจ้ำงขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเครำะห้ (00231)        

เงินเพ่ิมต้ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำว และเงินช่ัวครำว และเงินเพ่ิม
ต้ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) 
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ (00231)      

งบด าเนินงาน 382,000 บาท

ค่าตอบแทน 220,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้) 
ให้แก้พนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง   ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏใน
แผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเครำะห้ (00231)       
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ค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 3,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก้พนักงำน
ส้วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) 
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ (00231)      

ค้ำเช้ำบ้ำน 60,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำบ้ำนให้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำน โดยค ำนวณจำกจ ำนวน
ผู้มีสิทธิเบิกค้ำเช้ำบ้ำน ณ วันต้ังงบประมำณตำมบัญชีอัตรำค้ำเช้ำบ้ำน
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำเช้ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเครำะห้ (00231)   

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร 7,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้บริหำรขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรช้วยเหลือบุตรของ
ข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ 
(00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้(00231)        

ค่าใช่สอย 105,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 3,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเข้ำปกหนังสือ หรือ ค้ำเย็บเล้มหนังสือ ค้ำโฆษณำ
และเผยแพร้ ค้ำบริกำรรับใช้ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ 
(00231)        
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รำยจ้ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 2,000 บำท

 1. ค้ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำรับรอง ค้ำอำหำร ค้ำเคร่ืองด่ืม ค้ำของขวัญท่ีระลึก ค้ำพิมพ้
เอกสำร ค้ำใช้จ้ำยเก่ียวเน่ืองในกำรเล้ียงรับรอง และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ซ่ึง
จ ำเป้นต้องจ้ำย ท่ีเก่ียวกับกำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมำ
นิเทศงำน ตรวจงำน  ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) 
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ (00231)

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 80,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช้น ค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค้ำลงทะเบียนต้ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของ
พนักงำนส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ 
(00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ (00231)        

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำซ้อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ กรณีเป้นกำรจ้ำงเหมำท้ังค้ำส่ิงของท่ีซ้ือมำใช้ในกำรซ้อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย้สิน และค้ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก ครุภัณฑ้ 
และทรัพย้สินอ่ืนๆ ท่ีช ำรุดเสียหำย ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) 
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ (00231)  ปรำกฎในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ (00231)     

ค่าวัสดุ 57,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช้น แฟ้ม กระดำษถ้ำยเอกสำร สมุด 
ปำกกำ ตรำยำง ธงชำติ แบบพิมพ้ ส่ิงพิมพ้ท่ีได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ้ 
ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ (00231)      

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช้น แปรงขัดพ้ืน ไม้กวำด 
น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำดับกล่ิน น้ ำยำปรับอำกำศ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ 
(00231)     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร้ 2,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร้ หนังสือ วำรสำร แผ้นพับ 
สต๊ิกเกอร้ ฟ้วเจอร้บอร้ดป้ำยประชำสัมพันธ้  หรือส่ิงพิมพ้ต้ำง ๆ ฯลฯ  ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเครำะห้ (00231)        

วัสดุคอมพิวเตอร้ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ วัสดุส้ินเปล้ือง เช้น อุปกรณ้บันทึก
ข้อมูล คีย้บอร้ดเมนบอร้ด เมำส้ เมมโมร่ีชิฟ หมึกคอมพิวเตอร้ ฯลฯ ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเครำะห้ (00231)       

งบลงทุน 35,500 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 35,500 บาท

ครุภัณฑ้ส ำนักงำน

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 5,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงหุ้มหนัง PU (พนักพิงสูง)
จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ  5,000  บำท (จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน
สังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห้ 
(00231)         

เคร่ืองปรับอำกำศ 28,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดเคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง แบบติดผนัง ขนำด 
24,000 บีทียู จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ  28,000  บำท (จัดซ้ือตำมรำคำ
ท้องตลำด) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเครำะห้ (00231)         

ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้

เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 2,500 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 
บำท (จัดซ้ือตำมเกณฑ้รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ้
คอมพิวเตอร้ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563) โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะดังน้ี
 - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม้น้อยกว้ำ 800 VA (480 Watts)
 - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม้น้อยกว้ำ 15 นำที
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเครำะห้ (00231)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.(2561-2565) เพ่ิมดิม 
ฉบับท่ี 2 หน้ำ17  ข้อ 9 )
    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห่ 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าใช่สอย 30,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ท่ีพ่ึง 15,000 บำท
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เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ท่ีพ่ึงโดยกำรให้ควำมรู้ในกำรด ำเนินชีวิตทำงด้ำน
สุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงส้งผลต้อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) ปรำกฏใน
แผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห้
(00232) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 87 ข้อ 7)       
   

โครงกำรส้งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร 15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำร โดย
กำรให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรประกอบอำชีพอิสระให้กับผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
ผู้ดูแลคนพิกำร ให้สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้แก้
ตนเองและครอบครัว ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงำนสังคมสงเครำะห้ (00230) งำนสวัสดิกำร
สังคมและสังคมสงเครำะห้ (00232) ( อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 86 ข้อ 6)     

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 12,457,600 บาท

งบบุคลากร 3,824,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,824,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,056,000 บำท

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก้พนักงำนส้วน
ต ำบลของกองช้ำง ประกำศ ก.อบต. จังหวัดนครปฐม เร่ืองหลักเกณฑ้ก่ียว
กับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ้ำยเงินเดือนและประโยชน้ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองช้ำง   /นำยช้ำงโยธำ   /
หัวหน้ำฝ้ำยสำธำรณูปโภค / หัวหน้ำฝ้ำยก้อสร้ำง   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

เงินประจ ำต ำแหน้ง 78,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินประจ ำต ำแหน้งผู้อ ำนวยกำรกองช้ำง ระดับต้น ของกอง
ช้ำง  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)          

ค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,490,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงให้แก้พนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจของกองช้ำง  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

เงินเพ่ิมต้ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 200,000 บำท

        เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินเพ่ิมค้ำครองชีพช่ัวครำวและเงินเพ่ิมต้ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของกองช้ำง   ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน
เคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241)      

งบด าเนินงาน 8,490,000 บาท

ค่าตอบแทน 380,000 บาท

ค้ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน 362,000 บำท
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1.เงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำป้)    ต้ังไว้  

350,000.- บำท 

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเงินรำงวัลประจ ำป้ (ประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ) ให้แก้

พนักงำนส้วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำยและ

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน้ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป้นเงินรำงวัลประจ ำป้แก้พนักงำนส้วนท้องถ่ินให้เป้นรำยจ้ำยอ่ืน

ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน

บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 2. ค้ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร  ต้ังไว้  12,000.- 

บำท  

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก้อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงหรือร้ือถอน

อำคำร ให้แก้นำยช้ำงโยธำ นำยตรวจแบบแปลนก้อสร้ำง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  

ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  

งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

เงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร 18,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินช้วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้กับพนักงำนส้วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำน
ส้วนท้องถ่ินพ.ศ. 2541 เพ่ิมเติม(ฉบับ 2)และ (ฉบับ3) พระรำชกฤษฏีกำ 
เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับท่ี 5)พ.ศ. 2548 ประเภท
และอัตรเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค้ำเล้ำเรียน ท่ี มท.0809.3/ว4522 ลว.9 
สิงหำคม 2559 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

ค่าใช่สอย 2,605,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร 290,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 18/8/2563  16:22:16

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรต้ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรในแผนงำนกิจกรรม
ของ อบต.เช้น ค้ำถ้ำยเอกสำรและเข้ำเล้ม ถ้ำยพิมพ้เขียว ค้ำติดต้ังมิเตอร้
ไฟฟ้ำ ค้ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)     

ค้ำเช้ำทรัพย้สิน 5,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเช้ำทรัพย้สินขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ เช้น 
ค้ำเช้ำหอถังท่ีรำชพัสดุ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน 
(00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)     

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

ค้ำใช้จ้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 70,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเบ้ียเล้ียง ค้ำพำหนะ ค้ำเช้ำท่ีพัก และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค้ำลงทะบียนต้ำง ๆ หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส้วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)     

ค้ำบ ำรุงรักษำและซ้อมแซม 2,240,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำซ้อมแซมบ ำรุงทรัพย้สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
กรณีเป้นกำรจ้ำงเหมำท้ังค้ำส่ิงของและค้ำแรงงำนได้ตำมปกติ เช้น 
ซัมเมอร้ส ท้อประปำ รถยนต้ ถนน สะพำน เคร่ืองปรับอำกำศ หอกระจำย
ข้ำว ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)     

ค่าวัสดุ 1,665,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช้น แฟ้ม กระดำษถ้ำยเอกสำร สมุด 
ปำกกำ ตรำยำง แบบพิมพ้ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำน
บริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)         

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 450,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ อุปกรณ้ส ำหรับเสียงตำมสำย หอ
กระจำยข้ำว และไฟฟ้ำสำธำรณะ เช้น สำยไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟ้วส้ 
ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)        

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช้น แปรง ไม้กวำด มีด 
ไมโครเวฟ ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

วัสดุก้อสร้ำง 300,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุก้อสร้ำง  เช้น ไม้  เล่ือย  ท้อ  กลอนประตู 
หน้ำต้ำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

วัสดุยำนพำหนะและขนส้ง 150,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวัสดุยำนพำหนะและขนส้ง เช้น  แบตเตอร่ี  ยำงนอก ยำง
ใน สำยไมล้ หัวเทียน ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)     

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน 600,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน เช้น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)     

วัสดุเคร่ืองแต้งกำย 25,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำเคร่ืองแต้งกำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนเช้น เส้ือสะท้อนแสง ถุง
มือ รองเท้ำยำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

วัสดุคอมพิวเตอร้ 80,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร้ เช้น  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ้ คีย้บอร้ด เมนบอร้ด เมมโมร่ีชิป เมำส้ หมึกคอมพิวเตอร้ ฯลฯ  
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)      

ค่าสาธารณูปโภค 3,840,000 บาท

ค้ำไฟฟ้ำ 3,840,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำกระแสไฟฟ้ำของหอถังน้ ำประปำท่ีอยู้ในควำมรับผิดชอบ
ของ อบต.  ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)      

งบลงทุน 143,600 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 143,600 บาท

ครุภัณฑ้ยำนพำหนะและขนส้ง

รถจักรยำนยนต้  ขนำด 110 ซีซี 89,600 บำท

เพ่ือจัดซ้ือรถจักรยำนยนต้  ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร้ธรรมดำ จ ำนวน  2 
คัน คันละ 44,800 บำท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
1.  ขนำดท่ีก ำหนดเป้นขนำดปริมำตรกระบอกสูบข้ันต่ ำ
(1.)  กรณีขนำดต่ ำกว้ำ ซีซี ท่ีก ำหนดไม้เกิน 5 ซีซี หรือขนำดเกินกว้ำ ซีซี 
ท่ีก ำหนดไม้เกิน 5 ซีซี เป้นรถจักรยำนยนต้ตำมขนำด ซีซี ท่ีก ำหนดไว้
(2.)  รำคำท่ีก ำหนดไม้รวมอุปกรณ้และค้ำจดทะเบียน
(3.)  กำรจัดซ้ือรถจักรยำนยนต้  ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ้อุตสำหกรรม ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

ครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้

เคร่ืองพิมพ้ชนิดเลเซอร้/ชนิด LED ขำวด ำ 54,000 บำท
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เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ้ชนิดเลเซอร้/ชนิด LED  ขำวด ำ  ชนิด Network ส ำหรับ

กระดำษขนำด A3  จ ำนวน 1 เคร่ือง  54,000   บำท (จัดซ้ือตำมเกณฑ้รำคำกลำง

และคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรส่ือสำร ประกำศ ณ วันท่ี 21 กุมภำพันธ้ 2557)โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ้ไม้น้อยกว้ำ 1,200*1,200  dpi

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ้ส ำหรับกระดำษ A4  ไม้น้อยกว้ำ 35 หน้ำต้อนำที (ppm)

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ้ส ำหรับกระดำษ A3  ไม้น้อยกว้ำ 18 หน้ำต้อนำที (ppm)

- มีหน้วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม้น้อยกว้ำ 256 MB

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

-  มีช้องเช่ือมต้อระบบเครือข้ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว้ำ จ ำนวนไม้น้อย กว้ำ 1 ช้อง 

-  มีถำดใส้กระดำษได้น้อยกว้ำ 250 แผ้น

-  สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน

เคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

งานไฟฟ่าถนน 765,000 บาท

งบลงทุน 765,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร่าง 765,000 บาท

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำส้องสว้ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสำยบ้ำนผู้ใหญ้ไพฑูรย้ แสงพิทักษ้ หมู้ท่ี 3

144,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำ LED ขนำดไม้น้อยกว้ำ 100 
วัตต้พร้อมอุปกรณ้จ ำนวน 16 ชุด(เพ่ิมเติม) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน 
(00240) งำนไฟฟ้ำถนน (00242)  อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 
2561 – 2565) หน้ำ 64 ข้อ 46

โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้ำส้องสว้ำงถนนสำธำรณะ  แบบ LEDบริเวณ
ถนนสำย หมู้ท่ี 2 เช่ือมต้อ หมู้ท่ี 3

144,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำ LED ขนำดไม้น้อยกว้ำ 100 
วัตต้ พร้อมอุปกรณ้จ ำนวน 16 ชุด ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
ไฟฟ้ำถนน (00242) อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 หน้ำท่ี 7 ข้อ 6 
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โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้ำส้องสว้ำงถนนสำธำรณะ  แบบ LEDบริเวณ
สำยวัดวังน้ ำขำว - คลองทำงหลวง หมู้ท่ี 4, 5

360,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำ LED ขนำดไม้น้อยกว้ำ 100 
วัตต้ พร้อมอุปกรณ้จ ำนวน 40 ชุด ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
ไฟฟ้ำถนน (00242) อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563  หน้ำท่ี  7 ข้อ 4

โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้ำส้องสว้ำงสำธำรณะ แบบ LED บริเวณเส้น
สำย 8  หมู้ท่ี 6

117,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้ำ LED ขนำดไม้น้อยกว้ำ 100 
วัตต้ พร้อมอุปกรณ้จ ำนวน 13 ชุด ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
ไฟฟ้ำถนน (00242) อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 หน้ำท่ี 7 ข้อ 5 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2,660,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,660,000 บาท

ค่าใช่สอย 2,500,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

ค้ำท้ิงขยะมูลฝอย 2,500,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำท้ิงขยะมูลฝอย  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)  
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (00244)     

ค่าวัสดุ 160,000 บาท

วัสดุอ่ืน 160,000 บำท

1. ถังขยะพลำสติก     ต้ังไว้  160,000.- บำท      
 เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือถังขยะพลำสติก ขนำดควำมจุไม้น้อยกว้ำ 200 ลิตร 
เพ่ือใช้รองรับขยะมูลฝอยตำมบ้ำนเรือนประชำชนในเขต อบต.  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน
เคหะและชุมชน (00240)  งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (00244)    
  

แผนงานสร่างความเข่มแข็งของชุมชน



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 18/8/2563  16:22:16

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข่มแข็งชุมชน 717,000 บาท

งบด าเนินงาน 717,000 บาท

ค่าใช่สอย 717,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำร BIG  cleaning day 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำร BIG Cleaning 
day  เช้น กำรจัดท ำป้ำยโครงกำร ค้ำวัสดุและอุปกรณ้ ฯลฯ   ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565 
หน้ำ 99 ข้อ 4) 

โครงกำรก ำจัดผักตบชวำภำยในคลองและแม้น้ ำต ำบลคลองใหม้ 40,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม ก ำจัดผักตบชวำภำยในคลอง
และแม้น้ ำต ำบลคลองใหม้ เช้น กำรจัดท ำป้ำยโครงกำร ค้ำวัสดุและ
อุปกรณ้ ฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำน
ส้งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563  (พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 12 ข้อ 1) 

โครงกำรครอบครัวสดใสใส้ใจสุขภำพ 10,000 บำท

 เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรครอบครัวสดใสใส้ใจสุขภำพ โดยกำรให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องในกำรส้งเสริมดูแลสุขภำพ เพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตและเพ่ือพัฒนำควำมสัมพันธ้ของสถำบันครอบครัวให้มีควำม
รัก ควำมผูกผัน โดยจ้ำยเป้นค้ำสมนำคุณวิทยำกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำง
และเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำจัดท ำรูปเล้ม
เอกสำร และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำ
ด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 
ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2561-2565 หน้ำ 82 ข้อ 17)          
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โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ประชุมประชำคมและทบทวนแผนเพ่ือจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน

25,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ประชุมประชำคมและ
ทบทวนแผนเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน จ ำนวน 6 หมู้บ้ำน  หนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด้วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.2/ว600 ลว. 29 มกรำคม 
2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย มท 0810.3/ว5797 ลว. 10 
ตุลำคม 2559  และ หนังสือกระทรวงมหำดไทยด้วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.3/
ว2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ114 ข้อ 2)      

โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ" 35,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำ
ควำมดี ด้วยหัวใจ " เช้น กำรจัดท ำป้ำยโครงกำร ค้ำวัสดุและอุปกรณ้ 
ฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)  
งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ81 ข้อ 1)      

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน้หน้ำ อบต.คลองใหม้ 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน้หน้ำ
องค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ เช้น จัดซ้ือดอกไม้ ค้ำวัสดุและ
อุปกรณ้ ฯลฯ   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำน
ส้งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563  (พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 14 ข้อ 6) 

โครงกำรฝ้กอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจ ำป้ 20,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 18/8/2563  16:22:16

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย  เช้น ค้ำวิทยำกร ค้ำวัสดุ อุปกรณ้ ค้ำอำหำรว้ำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 
2561-2565) หน้ำ81 ข้อ 12)      

โครงกำรฝ้กอบรมพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
สตรี กลุ้มสตรีต ำบลคลองใหม้

250,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมเพ่ิมศัยภำพและศึกษำดูงำน
กลุ้มสตรีต ำบลคลองใหม้ให้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ คุ้มครองพิทักษ้สิทธ์ิ 
มีควำมเสมอภำคเป้นธรรมทำงสังคม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
สถำบันครอบครัว ให้มีควำมม่ันคงเป้นป้กแผ้น เพ่ือเป้นกลไกในกำรพัฒนร
สังคมและชุมชน ตำมกรอบกิจกรรมท่ีก ำหนด ท่ีเก่ียวข้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมขององค้กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 71 ข้อ11)
     

โครงกำรฝ้กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพผู้สูงอำยุและศึกษำดูงำน 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพ
ผู้สูงอำยุและศึกษำดูงำน โดยมีวัตถุประสงค้เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้พบปะและท ำ
กิจกรรมท่ีเป้นกำรส้งเสริมคุณภำพชีวิตและจิตใจ ฯลฯ โดยจ้ำยเป้น
ค้ำอำหำร อำหำรวว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำรถโดยสำรปรับอำกำศไม้ประจ ำ
ทำง ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำเอกสำรและค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมขององค้กร
ปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ2561-2565 หน้ำ 82 ข้อ16)
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โครงกำรฝ้กอบรมรณรงค้ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 12,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมรณรงค้ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ได้แก้นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ีต ำบลคลองใหม้ เช้น ค้ำ
สมนำคุณวิทยำกร  อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม  ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมขององค้กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 80 ข้อ 1)
     

โครงกำรฝ้กอบรมส้งเสริมอำชีพให้แก้ประชำชนต ำบลคลองใหม้ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรฝ้กอบรมส้งเสริมอำชัพให้แก้ประชำชน
ต ำบลคลองใหม้ โดยมีวัตถุประสงค้เพ่ือส้งเสริมอำชีพให้แก้ประชำชนท่ี
ว้ำงงำน รำยได้น้อย ให้มีอำชีพและมีรำยได้เพียงพอต้อกำรด ำรงชีวิตและ
สำมำรถเล้ียงตนเองและครอบครัวได้ โดยเป้นค้ำใช้จ้ำยได้แก้ ค้ำสมนำคุณ
วิทยกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมขององค้กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 68 ข้อ 1)

โครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุบัติภัย/หรือภัยธรรมชำติ 15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในโครงกำรฝ้กอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอุทกภัยหรือภัย
ธรรมชำติ แก้เยำวชนในสถำนศึกษำ  เช้น ค้ำวิทยำกร  ค้ำอำหำรว้ำง ค้ำ
เอกสำร ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำน
ส้งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ81 ข้อ 10)      

โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครในชุมชนและผู้น ำชุมชน 15,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครในชุมชน
และผู้น ำชุมชน เช้น อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ/คนพิกำร จิตอำสำ ผู้น ำชุมชน 
ฯลฯ โดยเป้นค้ำใช้จ้ำยได้แก้ ค้ำสมนำคุณวิทยกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรม
ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)  
(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 82 ข้อ 15)

โครงกำรพัมนำศักยภำพและดูแลสุขภำพเบ้ืองต้นให้แก้ผู้น ำสตรีระดับชุมชน 20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพและดูแลสุขภำพเบ้ืองต้น
ให้แก้ผู้น ำสตรีระดับชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีท้ังในด้ำนร้ำงกำย จิตใจและ
สังคม โดยเป้นค้ำใช้จ้ำยประเภท ค้ำเอกสำรและค้ำวัสดุอุปกรณ้ท่ีใช้ในกำร
อบรม ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมขององค้กรปกครอง
ส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)  (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 69 ข้อ 9)

โครงกำรรณรงค้คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพ่ือลดปริมำณขยะป้ญหำส่ิงแวดล้อม
(ต้อยอด)

20,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณรงค้คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) เพ่ือลด
ปริมำณขยะป้ญหำส่ิงแวดล้อม   เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำวิทยำกร ค้ำป้ำย
ประชำสัมพันธ้ ค้ำอำหำร ค้ำหำรว้ำง ฯลฯ    ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำนส้งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(00252) (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 99 ข้อ 2)      
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โครงกำรรณรงค้ประชำสัมพันธ้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณรงค้ประชำสัมพันธ้เก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือจ้ำยเป้น ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำอำหำร ค้ำหำรว้ำง ค้ำ
วัสดุอุปกรณ้ ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งำน
ส้งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252)  (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 99 ข้อ 1)      

โครงกำรรณรงค้สร้ำงจิตส ำนึกร้วมต้ำนภัยเอดส้ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรรณรงค้สร้ำงจิตส ำนึกร้วมต้ำนภัย
เอดส้ดดยเป้นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน เด็กนักเรียนใน
สถำนศึกษำ อสม. ในพ้ืนท่ีองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ เร่ืองกำร
ป้องกันตนเองให้พ้นเอดส้ และยอมรับผู้ติดเช้ิอเอดส้อย้ำงไม้รังเกียจ โดย
เป้นค้ำใช้จ้ำยได้แก้ ค้ำสมนำคุณวิทยกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรม
ขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎ
ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)  
(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ2561-2565) หน้ำ 79 ข้อ 2)

โครงกำรส้งเสริมกำรเรียนรู้กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมกำรเรียนรู้กำรเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ได้เพ่ิมพูนควำมรู้แนวคิดปร
รัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถน ำมำประยุกต้ใช้ให้เหมำะสมในพ้ืนท่ี
ของเกษตรกรเอง โดยจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยได้แก้ ค้ำสมนำคุณวิทยกร 
ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ 
และค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วย
ค้ำใช้จ้ำยในกำรฝ้กอบรมขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ
2561-2565) หน้ำ 70 ข้อ 8)

โครงกำรส้งเสริมและพัฒนำกลุ้ม/เครือข้ำยต ำบลคลองใหม้ 15,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยตำมโครงกำรส้งเสริมและพัฒนำกลุ้ม/เครือข้ำยต ำบล
คลองใหม้ ให้ได้รับกำรส้งเสริมและพัฒนำกลุ้มต้ำง ๆ เช้น กลุ้มวิสำหกิจ
ชุมชน กลุ้มสัมมำชีพ กลุ้มเกษตร ฯลฯ (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ท่ี มท 0891.4/ว287 ลว.1 กพ.2555 เร่ืองแจ้งแนวทำงกำรส้เสริมวิสำหกิจ
ชุมชนและพระรำชบัญญัติส้งเสริมวิสำหกิจชุมชน) โดยเป้นค้ำใช้จ้ำยได้แก้ 
ค้ำสมนำคุณวิทยกร ค้ำอำหำร อำหำรว้ำงและเคร่ืองด่ืม ค้ำวัสดุอุปกรณ้ 
ค้ำป้ำยประชำสัมพันธ้ ค้ำรถโดยสำรปรับอำกำศไม้ประจ ำทำง  และ
ค้ำใช้จ้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยค้ำใช้จ้ำย
ในกำรฝ้กอบรมขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส้งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน (00252)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ2561-2565) 
หน้ำ 70 ข้อ 9)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

ค่าใช่สอย 10,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ
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ค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี งำนวันส ำคัญทำงรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีต้ำงๆ งำนส ำคัญทำงรำชกำร 
เช้น วันป้ยมหำรำช วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุยเดช รัชกำลท่ี 9 ฯลฯ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน
บริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00261) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
97 ข้อ 8     

งานกีฬาและนันทนาการ 40,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใช่สอย 30,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรส้งเสริม สนับสนุนกำรแข้งขันกีฬำในระดับต้ำง ๆ ภำยในหมู้บ้ำนและ
ต ำบลคลองใหม้

30,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมให้เด็กและเยำวชน ประชำชนต ำบลคลอง
ใหม้ เสริมสร้ำงสุขภำพ ใช้เวลำว้ำงให้เป้นประโยชน้ พัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกีฬำได้มีโอกำสเล้นกีฬำและออกก ำลังกำยอย้ำงถูกวิธี ส้งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรแข้งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคคี กำรจัดกำรแข้งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด และกำรจัดกำรแข้งขันกีฬำระดับหมู้บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ 
จังหวัด ฯลฯ ประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)  งำน
กีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 72  ข้อ 1     

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

วัสดุกีฬำ 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ้กีฬำ เพ่ือส้งเสริมให้ประชำชนได้ออก
ก ำลังกำย และใช้เวลำว้ำงให้เกิดประโยชน้ต้อตนเองและสังคม เช้น ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเล้ย้บอล ลูกตะกร้อ ตำข้ำย ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและ
นันทนำกำร (00262)     



หน้ำ : 1/1

วันท่ีพิมพ้ : 18/8/2563  16:22:16

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท่องถ่ิน 90,000 บาท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใช่สอย 90,000 บาท

รำยจ้ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม้เข้ำลักษณะรำยจ้ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 3 มิถุนำยน และ 12 
สิงหำ

25,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศร
ภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม 
บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู้หัว 28 กรกฎำคม , 
3 มิถุนำยน และ 12 สิงหำ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
(00260 ) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 95 ข้อ 1     

โครงกำรส้งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ้ฟ้้นฟูศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณี
และภูมิป้ญญำท้องถ่ิน

15,000 บำท

เพ่ือเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรส้งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ้สืบสำนและ
ถ้ำยทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิป้ญญำท้องถ่ินแก้เด็กและเยำวชนต ำบล
คลองใหม้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
(00260)  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 95 ข้อ 1     

โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 10,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีลอยกระทง ต้ัง
จ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 96 ข้อ 6      

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกำรต้ 10,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต้ ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
(00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 95 ข้อ 3     

โครงกำรสืบสำนประเพณีแห้เทียนจ ำน ำพรรษำ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกำรจัดกิจกรรมแห้เทียนจ ำน ำพรรษำ  ประจ ำป้ 
2564 ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
(00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 96 ข้อ 4       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000 บาท

งบด าเนินงาน 300,000 บาท

ค่าใช่สอย 300,000 บาท

รำยจ้ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค้ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ 300,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ รับรองแบบ เพ่ือให้ได้มำซ่ึงแบบ
รูปรำยกำรงำนก้อสร้ำง ตำมหนังสือ มท 0808.2/ว7120 
ลว. 9 ธค. 2559  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนบริกำรเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) 
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00311)     

งานก่อสร่างโครงสร่างพ้ืนฐาน 3,010,000 บาท

งบลงทุน 3,010,000 บาท

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร่าง 3,010,000 บาท

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก้อสร้ำงถนน คสล. พร้อมฝ้งท้อระบำยน้ ำ Ø 0.60 ม.ถนนสำยนำย
ศุภชัย  สำยยืนยง ซอย 1 หมู้ท่ี 5

290,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดผิวจรำจร
กว้ำง  3  เมตร  ระยะทำง  75 เมตร  หนำ 0.15  เมตร โดยมีพ้ืนท่ีผิว
ถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กไม้น้อยกว้ำ  217   ตำรำงเมตร พร้อมฝ้งท้อ
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด ? 0.60 เมตร พร้อมบ้อพักระยะทำง
รวม  75    เมตร  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบล
คลองใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 
ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
(00310)  งำนก้อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (00312)  อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563  หน้ำท่ี  
4  ข้อ 17 

โครงกำรก้อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนนำยพงษ้พันธ้ (น้อย)  คุ้มบุ้งค้ำ  หมู้ท่ี 5 460,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 190 เมตร  หนำ 0.15  เมตร  โดยมีพ้ืนท่ีผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ  760   ตำรำงเมตร ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก้อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน (00312)  อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563  หน้ำท่ี  3  ข้อ 16

โครงกำรก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยนำยศุภชัย  สำยยืนยง (ต้อจำก
เดิม)  หมู้ท่ี 5

640,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้วงท่ี 1  ขนำด
ผิวจรำจรกว้ำง  4  เมตร ระยะทำง  33  เมตร  หนำ 0.15  เมตร  ช้วงท่ี 
2 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3.80  เมตร  ระยะทำง  210  เมตร โดยมีพ้ืนท่ีผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ   903   ตำรำงเมตร ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  งำนก้อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน (00312)  อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563  หน้ำท่ี  4  ข้อ 18 

โครงกำรขยำยผิวจรำจรไหล้ทำงถนนสำยกลำงบ้ำนลุงเท่ียง ทองพรรณ พร้อม
ฝ้งท้อระบำยน้ ำ ? 0.60 ม.ตลอดเส้น หมู้ 2

1,520,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำก้อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 2.00 เมตร ระยะทำง 440 เมตร  หนำ 0.15  เมตร  โดยมีพ้ืนท่ีผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้น้อยกว้ำ 836 ตำรำงเมตร พร้อมฝ้งท้อระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด ? 0.60 เมตร พร้อมบ้อพักระยะทำงรวม  
440 เมตร  ตำมแบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลอง
ใหม้  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏ
ในด้ำนเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  
งำนก้อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (00312)  อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ 
(พ.ศ. 2561 – 2565)   หน้ำท่ี  40  ข้อ 20

ค้ำออกแบบ ค้ำควบคุมงำนท่ีจ้ำยให้แก้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก

เงินชดเชยตำมสัญญำจ้ำงแบบปรับรำคำได้ (ค้ำ K) 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำชดเชยงำนก้อสร้ำงตำมสัญญำตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ 
(ค้ำK) เป้นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรกำรวินิจฉัยป้ญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐด้วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลว.5 
มีนำคม  2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ (00300)  
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  ก้อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
(00312)          
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ่แหล่งน้ าและป่าไม่ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร เช้น สำรก ำจัดวัชพืช ยำปรำบ
ศัตรูพืช ปุ้ยเคมี ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300)  แผนงำนกำรเกษตร (00320)  งำนอนุรักษ้แหล้งน้ ำและป้ำไม้ 
(00322)      

แผนงานการพาณิชย่

งานกิจการประปา 3,570,000 บาท

งบด าเนินงาน 800,000 บาท

ค่าวัสดุ 800,000 บาท

วัสดุอ่ืน 800,000 บำท

วัสดุกำรประปำ     ต้ังไว้  800,000.- บำท  
       เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ้กำรประปำ เช้น ท้อเหล็ก ท้อ 
PVC ข้อต้อ    สำมทำง ฯลฯ  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)  แผนงำนกำรพำณิชย้ 
(00330)  งำนกิจกำรประปำ (00332)      

งบลงทุน 2,770,000 บาท

ค่าครุภัณฑ่ 345,000 บาท

ครุภัณฑ้อ่ืน

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 10 แรงม้ำ  380 โวลต้ 90,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  10 แรงม้ำ  380  โวลต้  
จ ำนวน 1 ชุด   ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300)  แผนงำนกำรพำณิชย้ (00330) งำนกิจกำรประปำ (00332)    

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 3 แรงม้ำ  220 โวลต้ 80,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  3  แรงม้ำ 220  โวลต้  
จ ำนวน 2 ชุด ชุดละ 40,000  บำท  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำน
กำรเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนกำรพำณิชย้ (00330) งำนกิจกำรประปำ
(00332)      
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จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 5 แรงม้ำ  380 โวลต้ 100,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  5  แรงม้ำ 380 โวลต้  
จ ำนวน 2 ชุด  ชุดละ 50,000  บำท  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏใน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนกำรพำณิชย้ (00330) งำนกิจกำร
ประปำ(00332)     

จัดซ้ือป้้มซัมเมอร้ส  ขนำด 7.5 แรงม้ำ  380 โวลต้ 75,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจัดซ้ือป้้มซัมเมอร้สขนำด  7.5  แรงม้ำ  380  โวลต้  
จ ำนวน 1 ชุด ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนกำรเศรษฐกิจ
(00300)  แผนงำนกำรพำณิชย้ (00330) งำนกิจกำรประปำ (00332)     

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร่าง 2,425,000 บาท

ค้ำก้อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 1 ต ำบลคลองใหม้ 255,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม เป้น
ท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 750 เมตร  
พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนกำรพำณิชย้ (003000) งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู้
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้ำท่ี  57  ข้อ 8

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 2 ต ำบลคลองใหม้ 470,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม เป้น
ท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว 1,400 เมตร  
พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนกำรพำณิชย้ (003000) งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู้
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้ำท่ี  57  ข้อ 9
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โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 3 ต ำบลคลองใหม้ 400,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม เป้น
ท้อ HDPE  90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว  1,200  เมตร  
พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2563 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนกำรพำณิชย้ (003000) งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู้
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้ำท่ี  58  ข้อ  10

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 4 ต ำบลคลองใหม้ 420,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม เป้น
ท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8  ควำมยำว  1,250  เมตร  
พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนกำรพำณิชย้ (003000) งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู้
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้ำท่ี 58  ข้อ  11

โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 5 ต ำบลคลองใหม้ 430,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม เป้น
ท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว  1,280  
เมตร  พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำม
แบบและรำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนกำรพำณิชย้ (003000) งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู้
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้ำท่ี  58  ข้อ  12
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โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำ HDPE  หมู้ท่ี 6 ต ำบลคลองใหม้ 450,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำจ้ำงเหมำเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงท้อเมนประปำเดิม เป้น
ท้อ HDPE Ø 90 มิลลิเมตร  ช้ัน PE 80 PN 8   ควำมยำว  1,350 เมตร  
พร้อมเช่ือมท้อเมนประปำเดิมและเช่ือมต้อประปำครัวเรือน  ตำมแบบและ
รำยละเอียดขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้  พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ้โครงกำร  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงำนกำรพำณิชย้ (003000) งำนกิจกำรประปำ (00332)  อยู้
ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ป้ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้ำท่ี  58   ข้อ 13

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 16,547,800 บาท

งบกลาง 16,547,800 บาท

งบกลาง 16,547,800 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 190,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำยหรือ
เจ็บป้วย ทุพพลภำพ ตำยและคลอดบุตร ฯลฯ ตำม พ.ร.บ.ประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ในอัตรำร้อยละ 5 ของค้ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เงินเพ่ิมค้ำครองชีพ
ค้ำจ้ำงช่ัวครำว ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 
(00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)     

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 12,386,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสงเครำะห้เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ท่ีมีคุณสมบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยหลักเกณฑ้กำรจ้ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุของ
องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2561 (ฉบับท่ี 3) และได้ประกำศรำยช่ือ
เป้นผู้มีสิทธ์ิรับเงินเบ้ียยังชีพ ขององค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ 
ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 
ปรำกฎในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำน
งบกลำง (00411)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
90 ข้อ 1)     

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 2,570,000 บำท
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เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสงเครำะห้เบ้ียยังชีพคนพิกำร ท่ีมีคุณสมบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว้ำด้วยหลักเกณฑ้กำรจ้ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรให้คน
พิกำรขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 
2) และได้ประกำศรำยช่ือเป้นผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียควำมพิกำร ขององค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 
(00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)    (อยู้ใน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 90 ข้อ 2)     

เบ้ียยังชีพผู้ป้วยเอดส้ 30,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสงเครำะห้เบ้ียยังชีพผู้ป้วยเอดส้ท่ีแพทย้รับรองและท ำกำร
วินิจฉัยแล้ว ตำมหนังสือกรมส้งเสริมกำรปกครองส้วนท้องถ่ิน ด้วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0891.3/ว 1542 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม 2556  ปรำกฎในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนกำร
ด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)   
(อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 91 ข้อ 4)
    

ส ำรองจ้ำย 400,165 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นค้ำใช้จ้ำยในกรณีท่ีไม้สำมำรถคำดกำรณ้ได้ล้วงหน้ำ ในกรณ้
จ ำเป้นหรือเพียงพอต้อกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยตลอดป้ และน ำไปใช้จ้ำย
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทำป้ญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเป้นส้วนรวม หรือกรณีกำรป้องกันและยับย้ังก้อนกำรเกิดสำะำ
รณภัยขององค้กรปกครองส้วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541ข้ 19 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด้วนมำก ท่ี มท 0313.4/ว 667 สว.12 มี.ค 2545 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลว. 15 
ก.ค. 2549 หนังสือกระทรวงมหำดไทยท่ี มท. 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิย. 
2559  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฎในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) 
แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)   

รำยจ้ำยตำมข้อผูกพัน
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บำท

เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก้ลูกจ้ำงท่ีประสบอันตรำย เจ็บป้วย ตำย หรือสุญ
หำยอันเน่ืองมำจำกกำรท ำงำนให้แก้นำยจ้ำง โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 
0.2 ของค้ำจ้ำงท้ังป้ ตำมพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ. 2561 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 
(00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)  

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลคลองใหม้ 50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน  ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด้วนท่ีสุดท่ี มท 0891.4/ว2502 ลว. 20 สิงหำคม 
2553 ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564 ปรำกฎในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) 
แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)  (อยู้ในแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 91 ข้อ 5)     

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเขตองค้กำร
บริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้

50,000 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
เขตองค้กำรบริหำรส้วนต ำบลคลองใหม้ โดยด ำเนินกำรตำมประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห้งชำติ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 13 
กันยำยน 2561  เร่ือง หลักเกณฑ้เพ่ือสนับสนุนให้องค้กรปกครองส้วน
ท้องถ่ิน  ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 โดยให้องค้กรปกครองส้วนท้องถ่ินท่ีมีรำยได้
ไม้รวมเงินอุดหนุนสูงกว้ำ 20 ล้ำนบำท สมทบเงินไม้น้อยกว้ำร้อยละ 50 
ค้ำบริกำรสำธำรณสุขท่ีได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห้งชำติ ตำม
หนังสือด้วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1110 ลงวันท่ี 3 เมษำยน 2550 ต้ังจ้ำย
ประจ ำป้ 2564  ปรำกฎในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) แผนงำนงบ
กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)  (อยู้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 90 ข้อ 3)
    

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน (กบท.) 431,435 บำท
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จ ำนวน

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส้วนท้องถ่ิน เป้น
อัตรำร้อยละ 1 ของงบประมำณรำยได้  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 2564  ปรำกฏใน
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400)  แผนงำนงบกลำง (00410)  งำนงบกลำง 
(00411)      

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 420,200 บำท

เพ่ือจ้ำยเป้นเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 รำย  ต้ังจ้ำยประจ ำป้ 
2564  ปรำกฏในด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน (00400) ปรำกฏตำมแผนงำนงบ
กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411)


