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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

150,000
6,000
10,629,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,707,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

เงินสารองจาย
งบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

452,772

รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

464,000

อุด นุนกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลคลองเมือง

180,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

150,000
6,000
10,629,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,707,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

เงินสารองจาย
งบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

452,772

รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

464,000

อุด นุนกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพของ
องค์การบริ ารสวน
ตาบลคลองเมือง

180,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

2,059,200

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,380,000

350,000

ค่าตอบแทน

250,000

84,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

380,000

891,000
42,600

210,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

188,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

772,000

220,000

945,480

61,500

24,000

102,000

42,000

เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

2,406,168

เงินประจาตาแ นง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

42,000
170,000

374,400
16,320

42,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

490,000

40,000

30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

80,000

20,000

5,000

72,000

48,000

คาเชาบ้าน

222,000

60,000

200,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

380,000

9,037,168
126,600

เงินประจาตาแ นง

294,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

188,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง
เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

2,059,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน

รวม

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

งบบุคลากร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

170,000

2,651,880
203,820
42,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

820,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

115,000

คาเชาบ้าน

342,000
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

10,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

ค่าใช้สอย

35,000

คาเบี้ยประชุม
ประเภทรายจายเพื่อใ ้
ได้มาซึ่งบริการ

งบดาเนินงาน

70,000

260,000

80,000

50,000

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตาบล นายกอบต.
รองนายก สมาชิก สภา
ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการใ ้ อบต.
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพา นะเดินทาง คา
ลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

100,000

3,000

200,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
คาเบี้ยประชุม

ค่าใช้สอย

10,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

220,000

ประเภทรายจายเพื่อใ ้
ได้มาซึ่งบริการ

340,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
งบดาเนินงาน

108,000

65,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตาบล นายกอบต.
รองนายก สมาชิก สภา
ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการใ ้ อบต.
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพา นะเดินทาง คา
ลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

100,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 7/26

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตาบลองค์การ
บริ ารสวนตาบลคลอง
เมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทางคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น รือ
ผู้บริ ารท้องถิ่น

500,000

คาใช้จายในโครงการจัด
ทาแผนที่ภาษี

70,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คา
ของรางวัล รือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ และพวงมาลา
คาชดใช้คาเสีย าย
รือคาสินไ มทดแทน
ฯลฯ

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมสัมมนา

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

25,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตาบลองค์การ
บริ ารสวนตาบลคลอง
เมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทางคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น รือ
ผู้บริ ารท้องถิ่น

500,000

คาใช้จายในโครงการจัด
ทาแผนที่ภาษี

70,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คา
ของรางวัล รือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ และพวงมาลา
คาชดใช้คาเสีย าย
รือคาสินไ มทดแทน
ฯลฯ

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมสัมมนา

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

25,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานการปกปอง
สถาบันของชาติ

20,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ด้านกฎ มายแก
บุคลากรท้องถิ่น

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

112,000

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตาบล ลูกจ้าง และ
ผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการ
ใ ้ อบต. เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพา นะ
เดินทาง คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ

780,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเ ตุจราจรทางถนน

60,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

220,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานการปกปอง
สถาบันของชาติ

20,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ด้านกฎ มายแก
บุคลากรท้องถิ่น

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
งบดาเนินงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

482,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตาบล ลูกจ้าง และ
ผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการ
ใ ้ อบต. เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพา นะ
เดินทาง คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ

780,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเ ตุจราจรทางถนน

60,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 11/26

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาใช้จายในการ
สงเคราะ ์จัด ารถ
รับ-สง เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริ ารสวนตาบลคลอง
เมือง

42,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000

โครงการ
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้
ปกครอง

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

51,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

36,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/26

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

คาใช้จายในการ
สงเคราะ ์จัด ารถ
รับ-สง เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริ ารสวนตาบลคลอง
เมือง

42,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000

โครงการ
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้
ปกครอง

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

51,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

36,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 13/26

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
นังสือเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนอา าร
กลางวัน)

617,400

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/26

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
นังสือเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (เงินอุด นุน
สา รับสนับสนุนอา าร
กลางวัน)

617,400

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 15/26

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ประเภทคาใช้จาย
กิจกรรมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างพัฒนาการ
นอกสถานที่

50,000

ประเภทคาใช้จาย
โครงการเสริมสร้าง
กาลังใจในการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย

30,000

ประเภทคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

20,000

1.คาใช้จายสา รับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 16/26

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

ประเภทคาใช้จาย
กิจกรรมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างพัฒนาการ
นอกสถานที่

50,000

ประเภทคาใช้จาย
โครงการเสริมสร้าง
กาลังใจในการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย

30,000

ประเภทคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

20,000

1.คาใช้จายสา รับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 17/26

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

1.คาใช้จายสา รับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการการบริ าร
จัดการขยะในชุมชน

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนสู
ประชาคมอาเซียน

100,000

โครงการสง
เสริม/พัฒนากลุมอาชีพ
ในตาบลคลองเมือง

100,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 18/26

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

1.คาใช้จายสา รับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการการบริ าร
จัดการขยะในชุมชน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนสู
ประชาคมอาเซียน

100,000

โครงการสง
เสริม/พัฒนากลุมอาชีพ
ในตาบลคลองเมือง

100,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 19/26

แผนงาน
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพา นะ
คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

5,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แ งชาติ

100,000

โครงการเข้าคายอบรม
เด็ก เยาวชน เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

50,000

โครงการแขงขันกีฬา
คลองเมืองสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชนรุนอายุ
ไมเกิน 12 ปี

50,000

โครงการจัดสงทีมนัก
กีฬาเข้าแขงขันกีฬา

30,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 20/26

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพา นะ
คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ

5,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แ งชาติ

100,000

โครงการเข้าคายอบรม
เด็ก เยาวชน เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

50,000

โครงการแขงขันกีฬา
คลองเมืองสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชนรุนอายุ
ไมเกิน 12 ปี

50,000

โครงการจัดสงทีมนัก
กีฬาเข้าแขงขันกีฬา

30,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

น้า : 21/26

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการกาจัดวัชพืชใน
แ ลงน้าและชุมชน
ตาบลคลองเมือง
ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช
วัสดุสานักงาน

150,000

80,000

20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

5,000

10,000

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

1,612,800

วัสดุกอสร้าง
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

5,000

50,000

30,000

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

10,000

30,000

20,000

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

120,000

150,000

100,000

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

15,000

10,000

5,000

100,000

70,000

100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

54,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

40,000

วัสดุการเกษตร

20,000

วัสดุกีฬา

20,000

50,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

น้า : 22/26

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม

โครงการกาจัดวัชพืชใน
แ ลงน้าและชุมชน
ตาบลคลองเมือง

50,000

50,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

10,000

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

50,000

50,000

วัสดุสานักงาน

250,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

115,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

1,642,800

วัสดุกอสร้าง

95,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

390,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

270,000

วัสดุอื่น

5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

54,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

90,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุกีฬา

30,000

50,000
20,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

น้า : 23/26

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร
คาไฟฟา
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

30,000
150,000

50,000

5,000

10,000

คาบริการโทรศัพท์

10,000

คาบริการไปรษณีย์

40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

10,000

10,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน

2,965,200

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสา รับ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

275,000

ประเภทเงินอุด นุน
เอกชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

200,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
ครุภัณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ รือการแพทย์

5,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร
คาไฟฟา

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

รวม
30,000
200,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

15,000

คาบริการโทรศัพท์

20,000

คาบริการไปรษณีย์

40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสา รับสนับ
สนุนอา ารกลางวัน

2,965,200

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสา รับ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
ประเภทเงินอุด นุน
เอกชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

220,000

275,000
200,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
ครุภัณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ รือการแพทย์

5,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 25/26

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

2,614,320

630,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะ
และขนสง (รถกระเช้า
ไฟฟา)
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กภาย
ใน มูบ้าน บ้านดงพลอง
มูที่ 5 ตาบลคลอง
เมือง อาเภอจักราช
จัง วัดนครราชสีมา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก บ้าน นองขาม
น้อย มูที่ 4 และบ้าน
โคกไม้งาม มูที่ 11
ตาบลคลองเมือง อาเภอ
จักราช จัง วัด
นครราชสีมา
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
รวม

14,618,972

11,404,060

2,008,000

10,136,648

865,000

633,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:08:07

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 26/26
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
การโยธา

แผนงาน

รวม

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพา นะ
และขนสง (รถกระเช้า
ไฟฟา)

2,498,000

2,498,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็กภาย
ใน มูบ้าน บ้านดงพลอง
มูที่ 5 ตาบลคลอง
เมือง อาเภอจักราช
จัง วัดนครราชสีมา

2,653,000

2,653,000

โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก บ้าน นองขาม
น้อย มูที่ 4 และบ้าน
โคกไม้งาม มูที่ 11
ตาบลคลองเมือง อาเภอ
จักราช จัง วัด
นครราชสีมา

1,409,000

1,409,000

40,000

40,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
รวม

6,600,000

690,000

50,200,000

วนท่พมพ : 2/3/2565 13:05:05

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลคล ง ม ง
ภ จ ร ช จง วดนครร ช ม
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษโรง ร นแล ท่ดน
ภ ษบ รงท งท่
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยมใบ นญ ต รข ย ร
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นญ ต รพนน
ค ธรรม นยม ็บขน จจ ร ร ่งปฏ ูล
ค ธรรม นยมใน ร
นง รบร ง รแจง ถ นท่
จ นย ร ร
ม ร
ค ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้งแผนปร ศ ร แผนปลว พ่
รโฆษณ
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคม ค ร
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ่น ๆ
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นญ ตรบท ร ็บขน ่งปฏ ูล ร มูลฝ ย

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

46,511.96
9,909.00
0.00
10,095.00
66,515.96

983.75
3.00
10,624.77
5,958.00
17,569.52

0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00

0.00
0.00
0.00

1,687.80
40.00
0.00

1,000.00
0.00
4,000.00

150.00 %
0.00 %
0.00 %

2,500.00
0.00
4,000.00

0.00

0.00

100.00

-100.00 %

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00 %

100.00

1,242.00
150.00
320.00
234,960.00
0.00

1,342.00
430.00
170.00
0.00
0.00

1,200.00
200.00
300.00
82,000.00
4,000.00

25.00
300.00
33.33
-95.12
-100.00

%
%
%
%
%

1,500.00
800.00
400.00
4,000.00
0.00

วนท่พมพ : 2/3/2565 13:05:05

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
ค ใบ นญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ขภ พ
ค ใบ นญ ต ่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
ร ยไดจ ทรพย น ่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู ทศใ
คขย
ร รจดซ้ จดจ ง
ร ยได บ็ด ตล็ด ่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธร จ ฉพ
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ดวย ทย นแ งช ต

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

34,450.00

11,005.00

31,000.00

-93.55 %

2,000.00

0.00
271,122.00

0.00
14,674.80

200.00
124,100.00

150.00 %

500.00
15,800.00

593,264.15
0.00
593,264.15

749,671.82
0.00
749,671.82

693,000.00
2,000.00
695,000.00

-42.28 %
-100.00 %

400,000.00
0.00
400,000.00

0.00
6,500.00
100,000.00
106,500.00

1,693.08
141,200.00
109,750.00
252,643.08

0.00
130,000.00
100,000.00
230,000.00

0.00 %
-100.00 %
-50.00 %

0.00
0.00
50,000.00
50,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,000.00
2,000.00

-100.00 %

0.00
0.00

687,377.13
10,011,457.60
3,700,700.21
201,621.47
7,443,702.70
0.00
104,813.10
65,604.19
1,002.00

684,617.07
9,301,112.71
3,713,112.27
214,945.09
6,483,250.79
1,002.00
102,329.91
57,570.29
0.00

700,000.00
9,827,900.00
6,000,000.00
180,000.00
7,000,000.00
1,000.00
80,000.00
60,000.00
0.00

0.00
-3.34
7.89
11.11
-18.57
0.20
0.00
-50.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%

700,000.00
9,500,000.00
6,473,198.00
200,000.00
5,700,000.00
1,002.00
80,000.00
30,000.00
0.00

วนท่พมพ : 2/3/2565 13:05:05
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รายรับจริง
ปี 2562
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
งน ด นนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ปี 2563

ปี 2564

68,467.00

57,796.75

80,000.00

22,284,745.40

20,615,736.88

23,928,900.00

25,721,371.00
25,721,371.00
49,043,518.51

26,642,664.00
26,642,664.00
48,292,960.10

27,000,000.00
27,000,000.00
52,000,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-62.50 %

ปี 2565
30,000.00
22,714,200.00

0.00 %

27,000,000.00
27,000,000.00
50,200,000.00

วนท่พมพ : 2/3/2565 13:05:43

น้ : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลคล ง ม ง
ภ จ ร ช จง วดนครร ช ม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

50,200,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

20,000 บาท

ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร้ ง

จ นวน

10,000 บ ท

ภ ษป้ ย

จ นวน

10,000 บ ท

รวม

15,800 บาท

ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร

จ นวน

2,500 บ ท

ค ธรรม นยม ็บขน ุจจ ร ร ่งปฏ ูล

จ นวน

4,000 บ ท

จ นวน

100 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร

จ นวน

1,500 บ ท

ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย

จ นวน

800 บ ท

ค ธรรม นยม ่น ๆ

จ นวน

400 บ ท

ค ปรบ รผด ญญ

จ นวน

4,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

รวม

400,000 บาท

จ นวน

400,000 บ ท

รวม

50,000 บาท

จ นวน

50,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค ธรรม นยมปิด โปรย ตดต้งแผนปร
โฆษณ

ค ใบ นุญ ตปร
ุขภ พ

บ รค้

ศ ร แผนปลว พ่

รบ จ รท่ ปน นตร ยต

ค ใบ นุญ ต ่น ๆ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ่น ๆ

ร

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

รวม

22,714,200 บาท

จ นวน

700,000 บ ท

จ นวน

9,500,000 บ ท

วนท่พมพ : 2/3/2565 13:05:43

น้ : 2/2

ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้

จ นวน

6,473,198 บ ท

ภ ษธุร จ ฉพ

จ นวน

200,000 บ ท

ภ ษ รรพ มต

จ นวน

5,700,000 บ ท

ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้

จ นวน

1,002 บ ท

ค ภ ค ลวงแร

จ นวน

80,000 บ ท

ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม

จ นวน

30,000 บ ท

ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

จ นวน

30,000 บ ท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
งน ุด นุนท่วไป

รวม

27,000,000 บาท

จ นวน

27,000,000 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตําบลคลองเมือง
อําเภอจักราช จัง วัดนครราชสีมา
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

112,863.00

107,465.00

150,000.00

0 %

150,000

5,096.00

4,400.00

6,000.00

0 %

6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8,942,900.00

9,450,300.00

9,757,800.00

8.93 %

10,629,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,235,300.00

2,387,200.00

2,387,600.00

13.39 %

2,707,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

35,000.00

30,000.00

36,000.00

-16.67 %

30,000

501,323.00

868,986.85

1,160,360.00

-60.98 %

452,772

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00

0.00

0.00

100 %

464,000

เพื่อจายเป็นเงินสมทบสนับสนุนกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพองค์การบริ ารสวนตําบล
คลองเมือง ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

141,660.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสํารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
อุด นุนกองทุน ลักประกันสุขภาพของ
องค์การบริ ารสวนตําบลคลองเมือง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

177,683.00

180,000.00

0 %

180,000

210,000.00

240,000.00

500,000.00

-100 %

0

รวมงบกลาง

12,184,142.00

13,266,034.85

14,177,760.00

14,618,972

รวมงบกลาง

12,184,142.00

13,266,034.85

14,177,760.00

14,618,972

รวมงบกลาง

12,184,142.00

13,266,034.85

14,177,760.00

14,618,972

รวมแผนงานงบกลาง

12,184,142.00

13,266,034.85

14,177,760.00

14,618,972

514,080.00

514,080.00

514,080.00

0 %

514,080

คาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

42,120.00

42,120.00

42,120.00

0 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120.00

42,120.00

42,120.00

0 %

42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตําบล

86,400.00

86,400.00

86,400.00

0 %

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,800,000.00

1,792,800.00

1,734,200.00

18.74 %

2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,484,720.00

2,477,520.00

2,418,920.00

เงินสมทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

2,743,920

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

2,727,864.00

3,039,468.00

3,110,430.00

-22.84 %

2,400,000

16,350.00

23,730.00

500.00

16,700 %

84,000

เงินประจําตําแ นง

252,000.00

238,000.00

241,700.00

-30.49 %

168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา

166,740.00

171,980.00

180,250.00

4.65 %

188,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

736,841.00

775,083.16

898,120.00

-51.9 %

432,000

98,919.00

101,041.13

100,500.00

-52.24 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,998,714.00

4,349,302.29

4,531,500.00

3,320,640

รวมงบบุคลากร

6,483,434.00

6,826,822.29

6,950,420.00

6,064,560

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00

17,600.00

40,000.00

1,100 %

480,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

35,000.00

93,000.00

120,000.00

25 %

150,000

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

23,030.00

8,250.00

40,000.00

-100 %

0

58,030.00

118,850.00

210,000.00

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

680,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

29,227.20

0.00

0.00

0 %

0

0.00

16,088.00

59,500.00

17.65 %

70,000

75,760.00

89,150.00

70,000.00

-28.57 %

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
2. โครงการอบรมใ ้ความรู้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจัดฝึกอบรมใ ้ความรู้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการป้องกันการทุจริตภาครัฐ เพื่อ
เป็นคาป้ายโครงการ คาอา าร คาอา าร
วางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ คาเอกสาร
สํา รับผู้เข้ารับการอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องใช้ใน
การอบรมฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564 ) แผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาด้านการบริ ารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้าที่ 158

41,640.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

น้า : 6/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
3. โครงการอบรมใ ้ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจัดฝึกอบรมใ ้ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ปรากฏใน
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาด้านการบริ ารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้าที่ 158
4. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล นายกอบต. รองนายก
สมาชิก
สภาลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการใ ้
อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ
เดินทาง คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ จํานวน
เงิน 200,000 บาท ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล นายกอบต. รองนายก
สมาชิก สภาลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติ
ราชการใ ้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพา นะเดินทาง คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

14,190.00

0.00

0.00

0 %

0

332,522.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

105,462.00

310,000.00

-67.74 %

100,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวง
มาลา คาชดใช้คาเสีย าย รือคาสินไ มทด
แทน ฯลฯ

0.00

0.00

105,000.00

-80.95 %

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานการปก
ป้องสถาบันของชาติ

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านกฎ มายแก
บุคลากรท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

231,622.43

116,319.50

100,000.00

0 %

100,000

724,961.63

327,019.50

644,500.00

99,904.00

105,957.00

100,000.00

0 %

100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

25,086.00

60,000.00

-50 %

30,000

วัสดุกอสร้าง

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0.00

3,500.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

35,590.00

56,230.00

90,000.00

33.33 %

120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,060,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

27,650.00

109,455.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

163,144.00

300,228.00

330,000.00

155,643.09

156,183.94

160,000.00

-6.25 %

150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

4,915.00

6,445.00

15,000.00

-66.67 %

5,000

คาบริการโทรศัพท์

3,708.09

4,728.33

12,000.00

-16.67 %

10,000

คาบริการไปรษณีย์

5,147.00

2,344.00

40,500.00

-1.23 %

40,000

80,419.03

45,012.26

70,000.00

0 %

70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

249,832.21

214,713.53

297,500.00

275,000

รวมงบดาเนินงาน

1,195,967.84

960,811.03

1,482,000.00

2,345,000

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

330,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ตู้เก็บเอกสารบานเปิด-ปิด ราคาตู้ละ
5,500 บาท จํานวน 2 ตู้ เป็นเงิน 11,000
บาท ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี
พ.ศ. 2561 มี มอก. ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
แบบ ผ.08 น้า 180

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

2. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 3 ฟุต ราคาตู้ละ
4,500 บาท จํานวน 2 ตู้ เป็นเงิน 9,000
บาท ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป แบบ ผ.08 น้า 181

8,900.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

6,000.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการจัด าวัสดุคงทนโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ โต๊ะทํางานเ ล็ก ขนาด 4 ฟุต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานสํานักงาน
* (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา
16,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน
32,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 2 แกน ลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.5
GHz รือดีกวา จํานวน 1 นวย
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4
รือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มี นวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด
SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1
TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 นวย
- มี DVD-RW รือดีกวา จํานวน 1 นวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
รือ ดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
2.0 รือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED รือดีกวา มี
Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1 และมี
ขนาดไม น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
ตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0210.5/ว 5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัด

น้า : 10/80

31,780.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED สี
แบบ Network ราคา 10,000 บาท จํานวน
2 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดาไมน้อย
กวา 18 น้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีไมน้อยกวา
18 น้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับ น้าอัตโนมัติ
ได้
- มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไม
น้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
2.0 รือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T รือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง รือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย (Wi-Fi)
ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom ตาม นังสือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ลักเกณฑ์และแนว
ทางปฏิบัติการจัด าระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงม าดไทย และเกณฑ์ราคา

น้า : 11/80

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

น้า : 12/80

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ประกาศ
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานสํานักงาน *
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00

17,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สีชนิด
Network แบบที่ 1 (18 น้า/นาที)

0.00

10,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

71,680.00

38,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

71,680.00

38,000.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไป

7,751,081.84

7,825,633.32

8,432,420.00

8,409,560

0.00

0.00

0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

250,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

250,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

100 %

250,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

น้า : 13/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
1. คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาสี่ปี ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อดําเนินการจัดประชุมประชาคม มูบ้าน
และประชุมประชาคมระดับตําบล เพื่อปรับ
ปรุงและทบทวนแผนพัฒนาสามปี แผน
ชุมชน ของตําบลคลองเมือง นังสือ
กระทรวงม าดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 ปรากฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริ าร
ราชการใ ้มีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 1
จัดโครงสร้างองค์กรใ ้มีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามนโยบาล และบริ ารงานอยางโปรงใส
ตรวจสอบได้ น้า 96

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

9,980.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

2,960.00

15,000.00

66.67 %

25,000

รวมค่าใช้สอย

9,980.00

2,960.00

15,000.00

25,000

รวมงบดาเนินงาน

9,980.00

2,960.00

15,000.00

25,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

9,980.00

2,960.00

15,000.00

275,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

น้า : 14/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

799,680.00

661,463.00

1,021,320.00

46.87 %

1,500,000

0.00

0.00

2,060.00

-100 %

0

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

297,960.00

307,655.00

322,200.00

5.52 %

340,000

20,880.00

17,485.00

9,420.00

43.31 %

13,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,160,520.00

1,028,603.00

1,397,000.00

1,895,500

รวมงบบุคลากร

1,160,520.00

1,028,603.00

1,397,000.00

1,895,500

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

0.00

0.00

54,000.00

33.33 %

72,000

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

9,994.00

10,600.00

30,000.00

-100 %

0

9,994.00

10,600.00

94,000.00

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

112,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

น้า : 15/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

68,906.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

127,520.56

131,000.00

45.04 %

190,000

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลองค์การบริ ารสวนตําบล
คลองเมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

111,887.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลองค์การบริ ารสวนตําบล
คลองเมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ

0.00

24,400.00

45,000.00

11.11 %

50,000

คาใช้จายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

10,000.00

20 %

12,000

180,793.00

151,920.56

186,000.00

วัสดุสํานักงาน

46,608.45

39,233.15

55,000.00

-9.09 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

23,770.00

20,925.00

5,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

ประเภทรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

372,000

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

น้า : 16/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

33,420.00

48,935.00

80,000.00

รวมค่าวัสดุ

103,798.45

109,093.15

160,000.00

110,000

รวมงบดาเนินงาน

294,585.45

271,613.71

440,000.00

594,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

-37.5 %

ปี 2565
50,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
ราคา 33,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกน ลัก (4 Core) จํานวน 1 นวย
มี นวยความจําแบบ Cache Memory
ขนาดไมน้อยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 3.0 GHz
-มี นวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดีกวา ดัง
นี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผนวงจร ลักที่มี นวยความจํา ขนาดไม
น้อยกวา2GB รือ
2) มี นวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายใน นวยงานประมวลผลกลาง แบบ
Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้ นวย
ความจํา ลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้ นวยความจํา ลัก
ในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มี นวยคําจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือ
ดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
-มี นวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด

น้า : 17/80

32,600.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

SATA รือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1
TB รือชนิด
Sold State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา
120 GB จํานวน 1 นวย
-มี DVD-RW รือดีกวา จํานวน 1 น

น้า : 18/80

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19

น้า : 19/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
2. คาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED สี แบบ Network ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา
600?600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําไมน้อย
กวา 18 น้าตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีไมน้อยกวา 18
น้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี นวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB
2.0 รือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T รือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง รือสามารถใช้
งานผานเครือขายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal และ
Custom
ปรากฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ าร
งานคลัง แบบ ผ.08 น้า 182

10,000.00

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

0.00

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:19
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 *(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0.00

22,000.00

0.00

0

รวมค่าครุภัณฑ์

42,600.00

22,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

42,600.00

22,000.00

0.00

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,497,705.45

1,322,216.71

1,837,000.00

2,489,500

0.00

0.00

0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

230,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

230,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0.00

0.00

0.00

230,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

9,258,767.29

9,150,810.03

10,284,420.00

11,404,060

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

350,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

220,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

594,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

594,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

230,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการใ ้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพา นะเดินทาง คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อเป็นคาใช้
จายในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สินของ
ทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงาน
ปลัดองค์การบริ ารสวนตําบลคลองเมืองใ ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

0.00

150,724.99

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00

74,600.00

0.00

0 %

0

99,306.65

0.00

200,000.00

-50 %

100,000

99,306.65

225,324.99

200,000.00

วัสดุสํานักงาน

18,950.00

0.00

0.00

0 %

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

17,430.00

0.00

0.00

0 %

0

วัสดุกอสร้าง

27,746.00

0.00

0.00

100 %

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

200,000

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 22/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนสง

0.00

0.00

20,000.00

50 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

142,720.00

286,655.00

240,000.00

-37.5 %

150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

0.00

100 %

54,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

7,200.00

0.00

10,000.00

400 %

50,000

214,046.00

286,655.00

270,000.00

7,332.18

6,206.54

12,000.00

-16.67 %

10,000

0.00

0.00

12,000.00

-16.67 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

7,332.18

6,206.54

24,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

320,684.83

518,186.53

494,000.00

554,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

320,684.83

518,186.53

494,000.00

1,148,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

16,800.00

16,800.00

50,000.00

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

83,540.00

63,040.00

80,000.00

0 %

80,000

100,340.00

79,840.00

130,000.00

รวมค่าวัสดุ

334,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

80,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

น้า : 23/80
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1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการใ ้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพา นะเดินทาง คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยวาด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ
. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 เพื่อดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้
- กิจกรรม โครงการ กู้ชีพ กู้ภัย อบต
.คลองเมือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
,พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
,พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใ ้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542,แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแ งชาติ พ.ศ. 2558
,แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขององค์การบริ ารสวนตําบล
คลองเมือง พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การ
บริ ารสวนตําบลคลองเมือง น้าที่ 159
ลําดับที่ 1
- กิจกรรม โครงการ ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และกิจกรรมแจกจายน้ําเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญ าภัยแล้ง กิจกรรม
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นไปตามพระ
ราชบัญญ

น้า : 24/80

570,480.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
2. กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
จราจรทางถนน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550,
พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใ ้แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542,แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแ งชาติ พ.ศ. 2558
,แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขององค์การบริ ารสวนตําบล
คลองเมือง พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์การ
บริ ารสวนตําบลคลองเมือง น้าที่ 160
ลําดับที่ 3

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

37,305.00

0.00

0.00

0 %

0

กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
จราจรทางถนน

0.00

14,050.00

40,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการใ ้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพา นะเดินทาง คาลงทะเบียนตางๆ
ฯลฯ

0.00

590,400.00

700,000.00

-2.86 %

680,000

รวมค่าใช้สอย

607,785.00

604,450.00

740,000.00

680,000

รวมงบดาเนินงาน

708,125.00

684,290.00

870,000.00

760,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

708,125.00

684,290.00

870,000.00

760,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานจราจร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

60,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

100,000

รวมงานจราจร

0.00

0.00

0.00

100,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,028,809.83

1,202,476.53

1,364,000.00

2,008,000

1,629,540.00

1,720,862.00

1,873,684.00

-64.28 %

669,360

0.00

6,680.00

0.00

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

100 %

40,000
40,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุจราจรทาง
ถนน

100 %

60,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินประจําตําแ นง

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000

เงินวิทยฐานะ

0.00

0.00

17,500.00

-100 %

0

697,447.00

766,260.00

806,110.00

-36.3 %

513,480

79,714.00

83,160.00

83,260.00

-35.14 %

54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,406,701.00

2,576,962.00

2,780,554.00

1,278,840

รวมงบบุคลากร

2,406,701.00

2,576,962.00

2,780,554.00

1,278,840

4,600.00

28,000.00

60,000.00

-50 %

30,000

คาเบี้ยประชุม

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

คาเชาบ้าน

0.00

0.00

0.00

100 %

72,000

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

6,871.75

6,328.25

9,000.00

-100 %

0

11,471.75

34,328.25

74,000.00

0.00

749.00

70,000.00

14.29 %

80,000

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

127,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

น้า : 28/80
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ปี 2562
1. คาใช้จายในการสงเคราะ ์จัด ารถรับ-สง
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริ ารสวนตําบลคลองเมือง
เพื่อเป็นการสงเคราะ ์ชวยเ ลือผู้ปกครองที่
บ้านอยู างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม
สามารถ รือไมสะดวกในการนําบุตร ลาน
มารับบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ และเป็นการชวยสงเคราะ ์ลดคาใช้
จายของผู้ปกครอง ทําใ ้ผู้ปกครองมีเวลาใน
การประกอบอาชีพเป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ ารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) คือ องค์การ
บริ ารสวนตําบลมี น้าที่สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประกอบกับพระราชบัญญัติกํา นดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใ ้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ
องค์การบริ ารสวนตําบล มีอํานาจและ
น้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้าน
การสังคมสงเคราะ ์ และด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ.2561-2564) น้าที่ 110 ลําดับที่ 5
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่ว
ไปเกี่ยวกับ

138,260.00

ปี 2563

ปี 2564

0.00

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2565

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
2. ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร
เพื่อเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

86,620.00

0.00

0.00

0 %

0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0.00

128,811.00

80,000.00

-75 %

20,000

ประเภทคาใช้จายในการสงเคราะ ์จัด ารถ
รับ-สง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริ ารสวนตําบลคลองเมือง

0.00

114,100.00

100,200.00

-100 %

0

0.00

2,400.00

395,000.00

-87.34 %

50,000

224,880.00

246,060.00

645,200.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

190,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

42,468.00

38,055.00

50,000.00

0 %

50,000

1,650.00

0.00

5,000.00

100 %

10,000

วัสดุกอสร้าง

0.00

23,125.00

20,000.00

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

240.00

240.00

40,000.00

150 %

100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0.00

22,875.00

10,000.00

-100 %

0

วัสดุการเกษตร

0.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

วัสดุกีฬา

0.00

0.00

70,350.00

-71.57 %

20,000

37,200.00

18,460.00

40,000.00

25 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

81,558.00

102,755.00

245,350.00

280,000

รวมงบดาเนินงาน

317,909.75

383,143.25

964,550.00

597,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด าตู้เ ล็ก
ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้
คุณลักษณะเฉพาะ มีมือจับชนิดบิด มีแผน
ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสา กรรม เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาด้วย ลักเกณฑ์และวิธีการบริ าร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6
การบริ ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก การ
บริ ารราชการเพื่อบรรลุเป้า มาย ดังตอไป
นี้ (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
งานราชการใ ้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.25612564) น้าที่ 182 ลําดับที่ 12 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ ารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08
น้า 171

11,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

21,500.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
1. คาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจายเป็นคา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

ใช้จายในการจัด าเครื่องคอมพิวเตอร์ สา
รับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกน ลัก (4 core) จานวน 1 นวย
มี นวยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไมน้อยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz
- มี นวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดีกวา ดัง
นี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจร ลักที่มี นวยความจา ขนาดไมน้อย
กวา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายใน นวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
นวยความจา ลักในการแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้ นวยความจา ลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มี นวยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4
รือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มี นวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด
SATA รือ ดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1
TB รือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1 นวย

น้า : 33/80

22,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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- มี
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด าเครื่อง
คอมพิวเตอร์สํา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว)

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด าเครื่อง
พิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

33,000.00

51,500.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

33,000.00

51,500.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,757,610.75

3,011,605.25

3,745,104.00

1,875,840

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

1,736,808

เงินวิทยฐานะ

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

2,258,808

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

2,258,808

0.00

0.00

0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

40,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ใช้จํานวนเด็กเล็ก จํานวน
170 คน คนละ 1,700 บาท สนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นแล้ว เป็นไปตาม นังสือ ดวนที่สุด มท
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุด นุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
น้าที่ 113 ลําดับที่ 13 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา งานสงเสริมการศึกษา

255,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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ปี 2562
- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
อา ารกลางวัน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นองขามน้อย
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง
โดยจัดสรรสํา รับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.) ที่อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถาย
โอนภารกิจ ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน
จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กเล็ก 170 คน
เพื่อสนับสนุนอา ารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และจัดสรรใ ้เป็นงวดๆ ทั้งนี้ จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
เป็นไปตาม นังสือ ดวนที่สุด มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุด นุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) น้าที่ 109
ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานสงเสริม
การศึกษา น้า 110

847,720.00

ปี 2563

ปี 2564

0.00

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 38/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใช้จํานวนเด็ก
เล็ก จํานวน 60 คน คนละ 430 บาท
สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแล้ว เป็นไปตาม นังสือ
ดวนที่สุด มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด นุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.25612564) น้าที่ 113 ลําดับที่ 13 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา งานสงเสริมการศึกษา

31,390.00

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

0.00

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 39/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 60 คน
คนละ 300 บาท สนับสนุนคาเครื่องแบบนัก
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
เป็นไปตาม นังสือ ดวนที่สุด มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุด นุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) น้าที่ 113
ลําดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานสงเสริม
การศึกษา

21,900.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 40/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
นังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใช้จํานวนเด็ก
เล็ก จํานวน 60 คน คนละ 200 บาท
สนับสนุนคา นังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแล้ว เป็นไปตาม นังสือ ดวนที่สุด
มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุด นุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
น้าที่ 113 ลําดับที่ 13 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา งานสงเสริมการศึกษา

14,600.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 41/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใช้จํานวนเด็ก
เล็ก จํานวน 60 คน คนละ 200 บาท สนับ
สนุนคาอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแล้วเป็นไปตาม นังสือ ดวนที่สุด มท
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุด นุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
น้าที่ 113 ลําดับที่ 13 ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา งานสงเสริมการศึกษา

14,600.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 42/80

ปี 2562
- ประเภทคาใช้จายกิจกรรมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่
เพื่อจายเป็นคาจ้างเ มารถในการเดินทาง
คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาอา ารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ คาบัตรผานประตู
คาบัตรชมการแสดงสัตว์ คาบริการรถไฟพวง
คาจอดรถ คาป้ายชื่อ คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ ารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5)
คือ องค์การบริ ารสวนตําบลมี น้าที่ สง
เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประกอบกับพระราชบัญญัติกํา นดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใ ้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ
องค์การบริ ารสวนตําบล มีอํานาจและ
น้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้าน
จัดการศึกษา การสังคมสงเคราะ ์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้
ด้อยโอกาสเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) น้าที่ 110 ลําดับที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานสงเสริ

64,915.00

ปี 2563

ปี 2564

0.00

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 43/80

ปี 2562
- ประเภทคาใช้จายโครงการเสริมสร้างกําลัง
ใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย องค์การบริ ารสวนตําบล
คลองเมือง เป็นคาป้ายโครงการ คาใช้จายใน
การตกแตง จัดสถานที่ คาอา ารวางและ
เครื่องดื่ม คาอา ารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์ คาจ้างเ มาเครื่องเสียง คา
วุฒิบัตร คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ ารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) คือ องค์การ
บริ ารสวนตําบลมี น้าที่ สงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราช
บัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ ้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 คือ องค์การบริ ารสวนตําบล มี
อํานาจและ น้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นด้านจัดการศึกษา การสังคม
สงเคราะ ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
น้าที่ 111 ลําดับที่ 6 ปรากฏในแผนงาน
การศึก

19,750.00

ปี 2563

ปี 2564

0.00

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 44/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

คาใช้จายในการสงเคราะ ์จัด ารถรับ-สง
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริ ารสวนตําบลคลองเมือง

0.00

0.00

0.00

100 %

42,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง

0.00

6,895.00

10,000.00

200 %

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

0.00

54,180.00

25,800.00

100 %

51,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00

37,800.00

18,000.00

100 %

36,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00

287,300.00

215,900.00

-5.51 %

204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
นังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00

25,200.00

12,000.00

100 %

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00

25,200.00

12,000.00

100 %

24,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 45/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
อา ารกลางวัน)

0.00

767,320.00

652,640.00

-5.4 %

617,400

ประเภทคาใช้จายกิจกรรมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่

0.00

49,810.00

0.00

100 %

50,000

ประเภทคาใช้จายโครงการเสริมสร้างกําลัง
ใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย

0.00

20,475.00

30,000.00

0 %

30,000

ประเภทคาพา นะนําสงเด็กไปสถาน
พยาบาล

0.00

0.00

3,000.00

-100 %

0

1,269,875.00

1,274,180.00

979,340.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

28,370.00

21,300.00

20,000.00

7,964 %

1,612,800

คาอา ารเสริม (นม)

1,052,825.06

1,090,944.42

1,567,376.00

-100 %

0

วัสดุกอสร้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

1,081,195.06

1,112,244.42

1,587,376.00

31,093.04

25,460.90

36,000.00

38.89 %

50,000

0.00

0.00

9,000.00

11.11 %

10,000

31,093.04

25,460.90

45,000.00

รวมค่าใช้สอย

1,204,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวมค่าวัสดุ

1,732,800

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
รวมค่าสาธารณูปโภค

60,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

2,382,163.10

2,411,885.32

2,611,716.00

2,747,000.00

0.00

0.00

ปี 2565
3,036,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
1. เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนอา ารกลาง
วัน จํานวน 2,800,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุด นุนสํา รับสนับสนุน
อา ารกลางวันใ ้กับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ) จํานวน 6 โรงเรียน ระดับ
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ดังนี้
1. โรงเรียนวัด นองบัวยอด
แก้ว
2. โรงเรียนไทรทอง
3. โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
4. โรงเรียนบ้าน นองขามน้อย
5. โรงเรียนบ้านดงพลอง
6. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โดยอุด นุนในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน
เด็กเล็ก 700 คน จํานวน 200 วัน ตั้งไว้
จํานวน 2,800,000 บาท และจัดสรรเป็น
งวดๆ ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 47/80

แล้ว
เป็นไปตาม นังสือ ดวนที่สุด มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุด นุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา
น้า 148
เงินอุด นุนสํา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน

0.00

2,722,000.00

2,720,000.00

9.01 %

2,965,200

รวมเงินอุดหนุน

2,747,000.00

2,722,000.00

2,720,000.00

2,965,200

รวมงบเงินอุดหนุน

2,747,000.00

2,722,000.00

2,720,000.00

2,965,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

5,129,163.10

5,133,885.32

5,331,716.00

8,260,808

รวมแผนงานการศึกษา

7,886,773.85

8,145,490.57

9,076,820.00

10,136,648

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

170,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

420,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

420,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

120,000.00

-50 %

60,000

0.00

0.00

120,000.00

3,609.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

4,164.00

30,000.00

0 %

30,000

60,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1.คาใช้จายสํา รับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1. คาใช้จายสํา รับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เพื่อเป็นคาใช้จายสํา รับจัด
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาจัดทําแผนพับ ฯลฯ
เป็นไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ.2561-2564) น้าที่ 168 ลําดับที่ 4
1.คาใช้จายสํา รับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

39,588.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

42,620.00

50,000.00

0 %

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 50/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
3. คาใช้จายโครงการรณรงค์กําจัดขยะ เพื่อ
จัดอบรมการคัดแยกขยะ การ
กําจัดขยะและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คาใช้จายสํา รับคาวิทยากร คา
อา ารกลางวัน คาอา ารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ์คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค์ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริ ารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) น้าที่
129 ลําดับที่ 3
4. คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด
เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก คาใช้จายสํา รับคา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงค์ คาน้ํายาเคมี
กําจัดยุง คาทรายอะเบท คาน้ํามันเบนซิน
และดีเซล ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ ารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
) น้าที่ 130 ลําดับที่ 7

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

77,808.00

0.00

0.00

0 %

0

58,379.50

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
5. คาใช้จายโครงการอบรมผู้นําออกกําลัง
กาย(แอโรบิค)ในชุมชน เพื่อจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกและโยคะ คาใช้จายสํา รับคา
วิทยากร คาอา ารกลางวัน คาอา ารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค์ คาวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสุขภาพแ งชาติ พ.ศ.2550 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) น้าที่ 131
ลําดับที่ 12
6. คาใช้จายโครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานสํา รับ
ประชาชนทั่วไป เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชวยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน ลักสูตรสํา รับประชาชนทั่วไป
คาใช้จายสํา รับคาวิทยากร คาอา ารกลาง
วัน คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาป้าย ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ ้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
น้าที่ 132 ลําดับที่ 15

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

14,490.00

0.00

0.00

0 %

0

23,240.00

0.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
7. คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
มือเท้าปากเปื่อย เพื่อจัด
อบรมและรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรค
มือเท้าปากเปื่อย คาใช้จายสํา รับคา
วิทยากร คาอา ารกลางวัน คาอา ารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค์ คาวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ าร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ.2561-2564) น้าที่ 132 ลําดับที่ 16

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

17,150.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการการบริ ารจัดการขยะในชุมชน

0.00

0.00

20,000.00

50 %

30,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคระบาด

0.00

42,091.83

0.00

0 %

0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปาก
เปื่อย

0.00

15,770.00

0.00

0 %

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตออุบัติ
ใ ม

0.00

9,706.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงค์กําจัดขยะ

0.00

23,500.00

0.00

0 %

0

โครงการสร้างความตระ นักในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุนและโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์

0.00

20,320.00

0.00

0 %

0

234,264.50

158,171.83

100,000.00

รวมค่าใช้สอย

110,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0.00

11,500.00

30,000.00

66.67 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

11,500.00

30,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

234,264.50

169,671.83

250,000.00

220,000

0.00

4,300.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

4,300.00

0.00

5,000

รวมงบลงทุน

0.00

4,300.00

0.00

5,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

100 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
1. อุด นุนสํา รับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื่อ
จายเป็นเงินอุด นุนสํา รับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 11 มูบ้าน มู
บ้านละ 20,000 บาท เป็นเงิน 220,000
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
วาด้วยเงินอุด นุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) น้าที่ 167 ลําดับที่ 3

220,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

220,000.00

220,000.00

0 %

220,000

รวมเงินอุดหนุน

220,000.00

220,000.00

220,000.00

220,000

รวมงบเงินอุดหนุน

220,000.00

220,000.00

220,000.00

220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

454,264.50

393,971.83

470,000.00

865,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

454,264.50

393,971.83

470,000.00

865,000

เงินอุด นุนสํา รับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

380,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

380,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

380,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสูประชาคม
อาเซียน

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการสงเสริม/พัฒนากลุมอาชีพในตําบล
คลองเมือง

0.00

31,960.00

0.00

100 %

100,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
รวมค่าตอบแทน

100 %

3,000
3,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

50,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

31,960.00

0.00

250,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

31,960.00

0.00

253,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0.00

31,960.00

0.00

633,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0.00

31,960.00

0.00

633,000

366,060.00

379,320.00

402,700.00

121.26 %

891,000

2,000.00

0.00

0.00

100 %

42,600

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

301,560.00

310,815.00

324,200.00

15.48 %

374,400

22,000.00

22,005.00

15,700.00

3.95 %

16,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

733,620.00

754,140.00

784,600.00

1,366,320

รวมงบบุคลากร

733,620.00

754,140.00

784,600.00

1,366,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

84,600.00

331,700.00

200,000.00

0 %

200,000

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

38,500.00

45,000.00

48,000.00

0 %

48,000

123,100.00

376,700.00

253,000.00

0.00

0.00

200,000.00

253,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0 %

200,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

น้า : 58/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เพื่อจ้างเอกชนดําเนินงาน กรณีองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องจ้าง
เอกชนดําเนินงานโครงการ รือเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม น้าที่ปกติขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น และไมมีตําแ นง
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง รือพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นปฏิบัติ
งาน ซึ่งเป็นงาน รือโครงการใ ม รือมี
ตําแ นงพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง รือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติงานนั้น แตไมสามารถปฏิบัติงานใ ้
แล้วเสร็จตามเวลาที่กํา นด เนื่องจาก
ปริมาณงานมาก รือมีตําแ นงพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง รือพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นปฏิบัติงาน ตอมา
ตําแ นงวางลง รือถูกยุบเลิกตําแ นง
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจดําเนินการ
จ้างเอกชนที่เป็นนิติบุคคล รือบุคคลธรรมดา
มาดําเนินงานนั้นได้โดยใ ้ตั้งจาย มวดคา
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจาย
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ประมาณการ
ปี 2563

0.00

346,000.00

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2565

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
คาลงทะเบียนตางๆ ปรากฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไปเกี่ยวกับ
เค ะและชุมชน

5,520.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพา นะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
คาลงทะเบียนตางๆ

0.00

600.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00

29,130.00

220,000.00

0 %

220,000

5,520.00

375,730.00

425,000.00

10,347.00

13,456.00

20,000.00

0 %

20,000

213,208.20

34,133.00

221,300.00

-54.81 %

100,000

วัสดุกอสร้าง

0.00

1,728.05

16,100.00

-37.89 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0.00

1,605.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

56,497.60

76,491.60

12,000.00

66.67 %

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

425,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

30,000.00

-83.33 %

5,000

34,400.00

49,650.00

149,000.00

-32.89 %

100,000

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

314,452.80

177,063.65

458,400.00

295,000

รวมงบดาเนินงาน

443,072.80

929,493.65

1,136,400.00

973,000

0.00

40,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED สี สํา รับงานสํานักงาน

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Inkjet Printer)
สํา รับกระดาษขนาด A3 สํา รับงานสํานัก
งาน

0.00

6,300.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

62,100.00

0.00

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงานอบต.คลอง
เมือง

0.00

0.00

13,900,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุจราจร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงและฟืนฟูแ ลงน้ํา
ธรรมชาติ (สระน้ําประปาบ้าน นองขาม
น้อย) บ้าน นองขามน้อย มูที่ 4 ตําบล
คลองเมือง อําเภอจักราช จัง วัด
นครราชสีมา

0.00

340,000.00

0.00

0 %

0

0.00

24,700.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

364,700.00

13,900,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

426,800.00

13,900,000.00

0

0.00

0.00

275,000.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

275,000.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

275,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,176,692.80

2,110,433.65

16,096,000.00

2,339,320

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง
เพื่อจายเป็นคาจ้างผู้ใ ้บริการงานจ้างออก
แบบ รือควบคุมงานกอสร้างที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ

0.00

0.00

0.00

100 %

275,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

275,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

275,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

0.00

0.00

0.00

275,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

1,176,692.80

2,110,433.65

16,096,000.00

2,614,320

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:20

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

น้า : 63/80
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

น้า : 64/80
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1.คาใช้จายโครงการโครงการพัฒนา
ศักยภาพและเยาวชน
เพื่อจัดใ ้มีการเข้าคายกิจกรรม เสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนมีความรู้มีทักษะและความรู้
ในด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษา รองรับการ
เข้าสูประชาคมอาเซียน ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ ารสวนตําบล พ.ศ.2537 ( และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 ปี พ.ศ.2552 )
มาตรา 67 (6) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สังคม 4.1 งานสงเสริมการพัฒนาสังคม
น้าที่ 118

52,132.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

52,132.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

52,132.00

0.00

0.00

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

52,132.00

0.00

0.00

0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

52,132.00

0.00

0.00

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

น้า : 66/80

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

น้า : 67/80

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

น้า : 68/80

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

น้า : 69/80

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3. โครงการจัดสงทีมนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬา
เพื่อจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาใน
ระดับอําเภอ จัง วัด และระดับประเทศ
เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาตอบ
แทนสํา รับผู้ควบคุม รือผู้ฝึกสอน คาใช้
จายในการฝึกซ้อมกีฬา คาอุปกรณ์กีฬา ของ
ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ใช้ในการแขงขันกีฬาฯลฯ เป็นไป
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ ารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6)
คือ องค์การบริ ารสวนตําบลมี น้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใ ้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549 คือ องค์การบริ ารสวนตําบล มี
อํานาจและ น้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นด้านการสงเสริมกีฬาเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) น้าที่
149 ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา งานสงเสริมการพัฒนางานการทอง
เที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
น

28,860.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

น้า : 70/80

ปี 2562
4. โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุน
อายุไมเกิน 12 ปี
เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุน
อายุไมเกิน 12 ปี เป็นคาจ้างเ มาจัดเตรียม
สนามกีฬา จัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง
คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาอุปกรณ์
กีฬาที่ใช้ในการแขงขัน คาตอบแทนเจ้า
น้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้า น้าที่
จัดการแขงขันกีฬา คาจัดทําเกียรติบัตร คา
ถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาพิธีเปิด-ปิดการ
แขงขัน คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ คาชุดกีฬาสํา รับนักกีฬา คา
อา ารวางและเครื่องดื่มสํา รับนักกีฬา คา
อา ารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการฯลฯ เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริ ารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6
) คือ องค์การบริ ารสวนตําบลมี น้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใ ้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549 คือ องค์การบริ ารสวนตําบล มี
อํานาจและ น้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื

49,965.00

ปี 2563

ปี 2564

0.00

ยอดต่าง (%)

0.00

0 %

ปี 2565

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

น้า : 71/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการแขงขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด

0.00

0.00

200,000.00

0 %

200,000

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุนอายุ
ไมเกิน 12 ปี

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการจัดสงทีมนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬา

0.00

12,760.00

5,000.00

500 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

78,825.00

12,760.00

205,000.00

280,000

รวมงบดาเนินงาน

78,825.00

12,760.00

205,000.00

280,000

โครงการจัด าเครื่องออกกําลังกายประจํา
มูบ้าน

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

โครงการจัด าเครื่องออกกําลังกายประจํา
มูบ้าน จํานวนเงิน 150,000.-บาท

149,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

149,000.00

0.00

200,000.00

0

รวมงบลงทุน

149,000.00

0.00

200,000.00

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

227,825.00

12,760.00

405,000.00

280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

น้า : 72/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
1. โครงการกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็ก
แ งชาติ สงเสริมใ ้เด็กมีพัฒนาการด้านราง
กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญารู้ถึงความ
สําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ น้าที่ ความรับ
ผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอ ตนเองและ
สังคมรวมทั้งเพื่อใ ้เด็กได้รับความสนุก
สนานเพลิดเพลิน กล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออก
เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริ ารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6
) คือ องค์การบริ ารสวนตําบลมี น้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.25612564) น้าที่ 112 ลําดับที่ 10 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา งานสงเสริมการศึกษา น้า 113

99,040.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

น้า : 73/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
2. โครงการเข้าคายอบรมเด็ก เยาวชน เสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อจัดกิจกรรมเข้าคายเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและนํา ลักธรรมไปใช้ในชีวิต
ประจําวัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริ ารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6
) คือ องค์การบริ ารสวนตําบลมี น้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) น้าที่ 109 ลําดับที่ 1
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานสงเสริม
การศึกษา น้า 144

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

93,800.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแ งชาติ

0.00

99,440.00

0.00

100 %

100,000

โครงการเข้าคายอบรมเด็ก เยาวชน เสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรม

0.00

49,840.00

30,000.00

66.67 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

192,840.00

149,280.00

30,000.00

150,000

รวมงบดาเนินงาน

192,840.00

149,280.00

30,000.00

150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
1. อุด นุนสภาวัฒนธรรมตําบลคลองเมือง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

ในการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ดังนี้
1. โครงการสงเสริมประเพณี
ลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
2. โครงการสงเสริมประเพณี
สงกรานต์
จํานวน 50,000
บาท
3. โครงการสงเสริมประเพณีบุญ
บั้งไฟ
จํานวน
100,000 บาท
4. โครงการสงเสริมประเพณี
เข้าพรรษา
จํานวน
50,000 บาท
5. โครงการประกวดการขับ
ร้องทํานองสรภัญญะ ตอบปัญ าธรรมะ
จํานวน 30,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริ ารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา (8)
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติกํา นดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใ ้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ
องค์การบริ ารสวนตําบล มีอํานาจและ
น้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้าน
การบํารุงรัก

น้า : 74/80

200,000.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

น้า : 75/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ประเภทเงินอุด นุนเอกชน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

200,000

รวมเงินอุดหนุน

200,000.00

0.00

0.00

200,000

รวมงบเงินอุดหนุน

200,000.00

0.00

0.00

200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

392,840.00

149,280.00

30,000.00

350,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

620,665.00

162,040.00

435,000.00

630,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน บ้านดงพลอง มูที่ 5 ตําบล
คลองเมือง อําเภอจักราช จัง วัด
นครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

100 %

2,653,000

โครงการกอสร้างถนน ินคลุก บ้าน นอง
ขามน้อย มูที่ 4 และบ้านโคกไม้งาม มูที่
11 ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จัง วัด
นครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

100 %

1,409,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง (รถกระเช้า
ไฟฟ้า)
รวมค่าครุภัณฑ์

100 %

2,498,000
2,498,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

4,102,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

6,600,000

รวมงานก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

6,600,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

0.00

6,600,000

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

380,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

170,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

550,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

550,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
5.คาใช้จายโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว์
เพื่อจัดอบรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจใ ้กับ
เกษตรกรตําบลคลองเมือง เป็นไปตาม
นังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
สิง าคม 2553 และปรากฏในแผนงานการ
เกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร น้า
114

13,030.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการป้องกันโรคระบาดพืชผลทางการ
เกษตร

0.00

9,740.00

0.00

0 %

0

โครงการไรนาสวนผสม

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว์

0.00

19,502.00

0.00

0 %

0

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสม ามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษก

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

13,030.00

29,242.00

16,000.00

รวมค่าใช้สอย

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร

3,431.00

15,705.00

30,000.00

รวมค่าวัสดุ

3,431.00

15,705.00

30,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

16,461.00

44,947.00

46,000.00

30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

16,461.00

44,947.00

46,000.00

580,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
3. คาใช้จายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อเพิ่มจํานวนพื้นที่สีเขียวใ ้มากขึ้นในเขต
ตําบลคลองเมือง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร ยุทธศาสตร์
สานตอแนวทางพระราชดําริ น้า 108

19,445.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกําจัดวัชพืชในแ ลงน้ําและชุมชน
ตําบลคลองเมือง

0.00

1,825.00

50,000.00

0 %

50,000

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน

0.00

18,310.00

0.00

0 %

0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

0.00

5,610.00

0.00

100 %

10,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 13:06:21

น้า : 80/80

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

18,370.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสม ามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

0.00

7,000.00

0.00

0 %

0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

0.00

10,340.00

0.00

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

37,815.00

43,085.00

50,000.00

110,000

รวมงบดาเนินงาน

37,815.00

43,085.00

50,000.00

110,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

37,815.00

43,085.00

50,000.00

110,000

รวมแผนงานการเกษตร

54,276.00

88,032.00

96,000.00

690,000

รวมทุกแผนงาน

32,716,523.27

34,551,249.46

52,000,000.00

50,200,000

น้า : 1/92
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง
อํา ภอจั ราช จัง วัดนครราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,200,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

14,618,972 บาท

รวม

14,618,972 บาท

รวม

14,618,972 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จํานวน

10,629,000 บาท

พื่อ ปน าร ง คราะ ยังชีพผู้ ูงอายุ จํานวน 12 ดือน
ปรา ฏ ในแผนงบ ลาง งานงบ ลาง
บี้ยยังชีพความพิ าร

จํานวน

2,707,200 บาท

พื่อ ปน าร ง คราะ บี้ยยังชีพคนพิ าร จํานวน 12 ดือน
ปรา ฏ ในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด

จํานวน

30,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พื่อ ง ข้า มทบ องทุนประ ัน ังคม
ปรา ฏ แผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
พื่อ ง งิน มทบ องทุน งินทดแทน รณีลู จ้างประ บ
อันตราย จ็บป่วย รือ ูญ าย
ปรา ฏ แผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง

พื่อ ปน าร ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด จํานวน 5 รายๆ
ละ 500 บาท จํานวน 12 ดือน จํานวน 30,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง

น้า : 2/92
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งิน ํารองจาย

จํานวน

452,772 บาท

งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น .บ.ท.)

จํานวน

464,000 บาท

อุด นุน องทุน ลั ประ ัน ุขภาพขององค ารบริ าร วนตําบล
คลอง มือง

จํานวน

180,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

8,409,560 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,064,560 บาท

รวม

2,743,920 บาท

จํานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ปนรายจายที่ตั้งไว้ พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิด
ขึ้น รือ รณีป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารธภัย รือคาดวาจะ
ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อน
ของประชาชน ปน วนรวม
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
รายจายตามข้อผู พัน

พื่อจาย ปน งินอุด นุน องทุน ลั ประ ัน ุขภาพองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มือง
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขและงาน
าธารณ ุขอื่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วนตําบลและรอง
นาย องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง ดังนี้
1. นาย องค ารบริ าร วนตําบล ดือนละ 20,400 บาท ปน
งิน 244,800 บาท
2. รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล 2 คนๆ ละ 11,220
บาท ปน งิน 269,280 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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คาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วนตําบลและรอง
นาย องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง ดังนี้
1. นาย องค ารบริ าร วนตําบล ดือนละ 1,750 บาท ปน
งิน 21,000 บาท
2. รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล 2 คนๆละ 880
บาท ปน งิน 21,120 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วนตําบลและรอง
นาย องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง ดังนี้
1 นาย องค ารบริ าร วนตําบล ดือนละ 1,750 บาท ปน
งิน 21,000 บาท
2. รองนาย องค ารบริ าร วนตําบล 2 คนๆละ 880
บาท ปน งิน 21,120 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล
พื่อจาย ปน งิน ดือน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

2,059,200 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทน มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล
คลอง มือง ดังนี้
1. ประธาน ภา อบต. ดือนละ 11,220 บาท งิน 134,640
บาท
2. รองประธาน ภา อบต. ดือนละ 9,180 บาท ปน
งิน 110,160 บาท
3. มาชิ ภา อบต. ดือนละ 7,200 บาท ปน
งิน 1,728,000 บาท
4. ลขานุ าร ภา อบต. ดือนละ 7,200 บาท ปน
งิน 86,400 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

3,320,640 บาท

จํานวน

2,400,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับปรุง งิน
ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป ลือนระดับ
ตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับ พิ่ม ํา รับ
คุณวุฒิที่ .พ. รือ .อบต. รับรองวา ปนคุณวุฒินั้น ปน
คุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้ง องค ารบริ าร
วนตําบล ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ป
- ตําแ นง ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
- รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
- ัว น้า ํานั งานปลัด
- นั จัด ารงานทั่วไป
- นิติ ร
- จ้าพนั งานธุร าร
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงปลัดองค ารบริ าร วน
ตําบล งินคาตอบแทนประจําตําแ นงปลัดองค ารบริ าร วน
ตําบล รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ัว น้า ํานั ปลัด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาจ้างลู จ้างประจํา

จํานวน

188,640 บาท

พื่อจาย ปนคาจ้างลู จ้างประจําและ งินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา ตําแ นง ยาม
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

432,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจ้าง พนั งานจ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่ว
ไป และ งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ํา รับพนั งาน
จ้างตามภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป ของ ํานั งาน
ปลัด ตําแ นงพนั งานขับรถยนตและคนงานทั่วไป
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จํานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งบดาเนินงาน

รวม

2,345,000 บาท

รวม

680,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษ คาตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจ ารจ้างโครง ารที่อยูใน ํานั งานปลัด งิน
คาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง งินรางวัล ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตําบล ลู จ้างประจํา และพนั งานจ้าง
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คา ชาบ้าน

จํานวน

150,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ปนคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบล ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
และลู จ้างประจํา
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าใช้สอย

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,060,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ประ ภทรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บป นัง ือ รือ ข้าป
นัง ือ คา ําจัด ิ่งปฏิ ูล คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณาและ ผย
แพร คาธรรม นียมตาง ๆ คาจ้าง มาบริ าร คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา คาบอ รับวาร าร ิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจาย ปนคาใช้จายในราช าร ดังนี้
1. คารับรอง รือ ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาอบต. รับรอง
บุคคล รือคณะบุคคลใน ารประชุม รือ ารตรวจ ยี่ยมงาน
ของ อบต. รือคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม าร ที่ได้รับ าร
แตงตั้งตาม ฎ มาย จํานวน งิน 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
2. คาใช้จายใน ารรวม ิจ รรมงานรัฐพิธี รือราชพิธี
ตางๆ รือพิธีทางศา นา จํานวน งิน 30,000 บาท พื่อ ปนคาใช้
จายใน ารรวม ิจ รรมงานรัฐพิธี รือราชพิธีตางๆ รือพิธีทาง
ศา นา
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมครั้งที่ 2
ยุทธศา ตรที่ 8 ารพัฒนาด้าน ารบริ ารจัด ารบ้าน มืองที่
ดี น้าที่ 151 ลําดับที่ 7
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วนตําบล นาย อบ จํานวน
ต. รองนาย มาชิ ภาลู จ้าง และผู้มี ิทธิ์ที่ปฏิบัติราช ารใ ้ อบ
ต. ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง คาลงทะ บียนตางๆ
ฯลฯ

100,000 บาท

พื่อ ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วน
ตําบล นาย อบต. รองนาย มาชิ ภา ลู จ้าง และผู้มี ิทธิ์ที่
ปฏิบัติราช ารใ ้ อบต. ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดิน
ทาง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่น

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคา บี้ย ลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอ ไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คา ีย าย รือคา
ินไ มทดแทน ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา
จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ปนคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ าร
ท้องถิ่น
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศา ตรที่ 8 ารพัฒนาด้าน ารบริ ารจัด ารบ้าน
มืองที่ดี น้าที่ 152 ลําดับที่ 10
คา บี้ย ลี้ยงพยาน คาของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอ ไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คา ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
ฯลฯ

คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ปนไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา รท้องถิ่น

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจัดฝึ อบรม ริม ร้างศั ยภาพฯ และศึ ษาดูงาน พื่อ ปนคา
ป้ายโครง าร คา ชา ถานที่จัดอบรม คา ชาที่พั ํา รับผู้ ข้ารับ
ารอบรม คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล คาจ้าง มารถบั ปรับอา าศ คา อ าร ํา รับผู้ ข้า
รับ ารอบรม คา มนาคุณวิทยา ร คา บี้ย ลี้ยง ํา รับ จ้า
น้าที่ คาใช้จายอื่นที่จํา ปนต้องใช้ใน ารอบรมฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานทั่วไป
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศา ตรที่ 8 ารพัฒนาด้าน ารบริ ารจัด ารบ้าน
มืองที่ดี น้าที่ 151 ลําดับที่ 8
โครง าร นับ นุน ารดํา นินงาน ารป ป้อง ถาบันของชาติ
พื่อ ร้างความปรองดอง มานฉันท จํานวน งิน 20,000
บาท พื่อ ปนคาใช้จายใน ารป ป้อง ถาบันพระม า
ษัตริย ซึ่ง ปน ถาบันของชาติอัน ปนศูนยรวมแ งความ ปนชาติ
และความ ามัคคีของคนในชาติ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2564 ยุทธศา ตรที่ 8 ารพัฒนาด้าน ารบริ ารจัด ารบ้าน
มืองที่ดี น้าที่ 150 ลําดับที่ 5
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โครง ารอบรมใ ้ความรู้ด้าน ฎ มายแ บุคลา รท้องถิ่น

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจัดฝึ อบรมใ ้ความรู้ทาง ฎ มายที่ ี่ยวข้อง ับ ารปฏิบัติ
น้าที่ของบุคลา รท้องถิ่น และศึ ษาดูงาน พื่อ ปนคาป้าย
โครง าร คา ชา ถานที่จัดอบรม คา ชาที่พั ํา รับผู้ ข้ารับ
ารอบรม คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล คาจ้าง มารถ คา อ าร ํา รับผู้ ข้ารับ
ารอบรม คา มนาคุณวิทยา ร คา บี้ย ลี้ยง ํา รับ จ้า น้าที่ คา
ใช้จายอื่นที่จํา ปนต้องใช้ใน ารอบรมฯ แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป
งานบริ ารงานทั่วไป
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศา ตรที่ 8 ารพัฒนาด้าน ารบริ ารจัด ารบ้าน
มืองที่ดี น้าที่ 151 ลําดับที่ 9
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อ ปนคาใช้จายใน ารบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน
ทรัพย ินของทางราช ารที่อยูในความรับผิดชอบของ ํานั งาน
ปลัดองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง ใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
1.ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน นัง ือ , ครื่องคิด
ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ , ที่ ย็บ ระดาษ
ขนาด ล็ , ไม้บรรทัด ล็ , รรไ ร , ้าอี้พลา ติ , แปรงลบ
ระดานดํา , ตรายาง , ขาตั้ง ระดานดํา) , ที่ถูพื้น , ตะแ รงวาง
อ าร , ครื่องตัดโฟม , ครื่องตัด ระดาษ , ครื่อง ย็บ
ระดาษ , ุญแจ , ภาพ ขียน , แผนที่ , พระบรมฉายา
ลั ษณ , แผงปดประ าศ , แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตางๆ , มูลี่ , มานปรับแ ง ตอ
ผืน) , พรม ตอผืน) , นาฬิ าตั้ง รือแขวน , พระพุทธรูป , พระ
บรมรูปจําลอง , ระ ปา , ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ
ํานั งาน ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ , มึ , ดิน อ , ปา า , ยางลบ , น้ํายาลบ
คําผิด , ทป าว , ลวด ย็บ ระดาษ , าว , ชอลค , มุด , ซอง
อ าร , ตลับผง มึ , น้ํา มึ ปรินท , ทป พีวีซี แบบ
ใ , น้ํายาลบ ระดาษไข , ระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป
, ป๊ , ข็ม มุด , ระดาษคารบอน , แฟ้ม , มุดบัญชี , มุด
ประวัติข้าราช าร , แบบพิมพ , ผ้า ําลี , ธงชาติ , ิ่งพิมพที่ได้
จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ , ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ
อ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ ํานั งาน ของภายในองค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

รวม

330,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 11/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:50

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
1.ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ไมโครโฟน , ขาตั้ง
ไมโครโฟน , ัวแร้งไฟฟ้า , ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า , ครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า , มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า , ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
โดย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอ องค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
2 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ
ดิม ชน ฟว , ทปพัน ายไฟฟ้า , ายไฟฟ้า , ลอด
ไฟฟ้า , ลอดไฟ , ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า , ปลั๊ ไฟฟ้า , วิตช
ไฟฟ้า , ลอดวิทยุทรานซิต ตอร และชิ้น วนวิทยุ , ลู ถ้วย าย
อา าศ , รีซี ตอร , มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร , ขา ลอด
ฟลูออ ร ซนซ , บร อร , ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับ
วิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ โดย ปน
คาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอ องค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
3.ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รายจาย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน ดอ ลําโพง , แผง
วงจร , ผังแ ดงวงจรตาง ๆ , แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดย ปนคา
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอ องค ารบริ าร วน
ตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 12/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:50

วั ดุงานบ้านงานครัว
1.ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ถ้วยชาม ช้อน
้อม แ ้วน้ําจานรอง ระจ งา ถังขยะ ราวพาดผ้า ขง ไม้
วาด ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอ มอน ผ้า ม น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน ฯลฯ โดย ปนคา
วั ดุงานบ้านงานครัว ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง
มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 13/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:50

วั ดุ อ ร้าง
1.ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ไม้ตาง ๆ
, ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , ิ่ว , ียม , ลื่อย , ขวาน , บไ
ไม้ , ทปวัดระยะ , ครื่องวัดขนาด ล็ ตลับ
มตร ลู ดิ่ง , วาน , โถ ้วม , อางล้างมือ , ราวพาดผ้า ฯลฯ
โดย ปนคาวั ดุ อ ร้าง ของภายในองค ารบริ าร วนตําบล
คลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน น้ํามันทา
ไม้ , ทิน นอร , ี , ปูนซี มนต , ทราย , อิฐ รือซี มนต
บล็อ , ระ บื้อง , ัง ะ ี , ตะปู , ล็ ้น , แปรงทา ี , ปูน
ขาว ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ อ ร้าง ของภายในองค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
3.ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รายจาย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน ทอน้ําและอุป รณ
ประปา , ทอตาง ๆ , ทอน้ําบาดาล ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ อ
ร้าง ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 14/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:50

วั ดุยานพา นะและขน ง
1.ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา ชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , ุญแจปา ตาย , ุญแจ
ลื่อน , คีมล็อค , ล็อค ียร , ล็อคครัตช , ระจ โค้งมน , ล็อค
พวงมาลัย , ัญญาณไฟ ระพริบ , ัญญาณไฟฉุ ฉิน , รวย
จราจร ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ของภายใน
องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
2. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ยางรถ
ยนต , น้ํามัน บร , นอตและ รู , ายไมล , พลา , ฟลม รอง
แ ง ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ของภายใน
องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
3.ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รายจาย พื่อใ ้ได้
มาซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน บาะรถยนต , ครื่อง
ยนต อะไ ล) , ชุด ียรรถยนต , บร , ครัช , พวง
มาลัย , ายพานใบพัด , ม้อน้ํา , ัว ทียน , แบต ตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟ น้า , ไฟ บร , อานจั รยาน , ตลับลู
ปืน , ระจ มองข้างรถยนต , ันชนรถยนต , ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
โดย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบปรา ฏใน
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 15/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:50

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

120,000 บาท

1.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน แ ุง
ต้ม , น้ํามัน ชื้อ พลิง , น้ํามันดี ซล , น้ํามัน าด , น้ํามัน
บนซิน , น้ํามัน ตา , น้ํามันจารบี , น้ํามัน ครื่อง , ถาน , า
ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

5,000 บาท

1.ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ขาตั้ง ล้อง , ขาตั้ง
ขียนภาพ , ลองและระวิงใ ฟลมภาพยนตร , ครื่อง รอ
ทป , ลน ซูม , ระ ปาใ ล้องถายรูป ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ
โฆษณาและ ผยแพร ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง
มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ
ดิม ชน พู ัน , ี , ระดาษ ขียนโป ตอร , ฟลม , มมโมรี่ าร
ด , ฟลม ไลด , แถบบันทึ ียง รือภาพ ภาพยนตร,วีดีโอ
ทป,แผนซีดี) , รูป ี รือขาวดําที่ได้จา ารล้าง อัดขยาย , ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ของภาย
ในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดุคอมพิว ตอร
1.ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน แผน รือจานบันทึ

จํานวน
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ข้อมูล ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
2.ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน อุป รณ
บันทึ
ข้อมูล
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) , ทปบันทึ
ข้อมูล
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) , ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร , ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร , ระดาษตอ นื่อง , าย
ค บิล ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
3.ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน นวยประมวล
ผล , ฮารดดิ ไดรฟ , ซีดีรอมไดรฟ , แผน รองแ ง , แผงแป้น
อั ขระ รือแป้นพิมพ Key Board) , มน
บอรด Main Board) , มมโมรี่ชิป Memory Chip) ชน RAM ,
คัตซีทฟด ตอร Cut Sheet Feeder) , มา Mouse) ,
พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ Printer Switching Box) , ครื่อง
ระจาย ัญญาณ Hub) , แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ปนต้น , ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ
ตต Diskette) แบบฮารดดิ ต Hard Disk) แบบซีดีรอม CDROM) แบบ ออพติคอล Optical) ปนต้น ฯลฯ โดย ปนคา
วั ดุคอมพิว ตอร ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง
ที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
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วั ดุอื่น

จํานวน

5,000 บาท

รวม

275,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ระแ ไฟฟ้า ํา รับที่ทํา ารองค ารบริ าร วน
ตําบลคลอง มือง ิจ ารขององค ารบริ าร วนตําบล ไฟฟ้า
าธารณะ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
จํานวน

5,000 บาท

พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัด าวั ดุอื่นๆที่จํา ปนใน ารปฏิบัติ
ราช าร รือดูแลแ ้ไขปัญ าความ ดือดร้อนใ ้แ ประชาชนตาม
อํานาจ น้าที่แตไมได้ตั้งรายจายไว้
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

พื่อจาย ปนคาใช้บริ ารน้ําประปา ํา รับ ํานั งานองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มือง
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาโทรศัพท ํา รับที่ทํา าร อบต. ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปนคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

70,000 บาท

รวม

275,000 บาท

รวม

250,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบริ ารอิน ตอร น็ตภายใน ํานั งานและคา ชาโด
มนและพื้นทั่วไป
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
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พื่อจาย ปน งิน ดือนประจํา ดือนแ พนั งาน วนตําบล และ งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือน ประจําป ลื่อน
ระดับตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับ พิ่ม
ํา รับคุณวุฒิที่ .พ. รือ .อบต. รับรองวา ปนคุณวุฒินั้น ปน
คุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้ง ตําแ นงดังนี้
1. นั วิ คราะ นโยบายและแผน
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานวางแผน ถิติและ
วิชา าร
งบดาเนินงาน

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารประชุมประชาคม พื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
พื่อดํา นิน ารจัดประชุมประชาคม มูบ้าน และประชุมประชาคม
ระดับตําบล พื่อปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ชุมชน ของตําบลคลอง มือง
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานวางแผน ถิติและ
วิชา าร
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3
/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศา ตรที่ 8 ารพัฒนาด้าน ารบริ ารจัด ารบ้าน
มืองที่ดี น้าที่ 149 ราย ารที่ 1
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,489,500 บาท

รวม

1,895,500 บาท

รวม

1,895,500 บาท

จํานวน

1,500,000 บาท

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงผู้อํานวย าร องคลัง
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

340,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจ้าง พนั งานจ้าง และ งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้าง ํา รับพนั งานจ้าง ตําแ นงผู้ชวย จ้าพนั งานจัด
็บรายได้ ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จํานวน

13,500 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนประจํา ดือนแ พนั งาน วนตําบล และ งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือน ประจําป ลื่อน
ระดับตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับ พิ่ม
ํา รับคุณวุฒิที่ .พ. รือ .อบต. รับรองวา ปนคุณวุฒินั้น ปน
คุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้ง ตําแ นงดังนี้
1. ผู้อํานวย าร องคลัง
2. นั วิชา าร งินและบัญชี
3. นั วิชา ารจัด ็บรายได้
4. นั วิชา ารพั ดุ
5. จ้าพนั งานพั ดุ
6. จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

พื่อจาย ปนคาครองชีพพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นง ผู้ชวย
จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอื่น รณีพิ ศษ คาตอบแทน
คณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง งินคาตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร
ลือ ตั้ง งินรางวัล ฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
คา ชาบ้าน

รวม

594,000 บาท

รวม

112,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

372,000 บาท

จํานวน

190,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบล ปรา ฏในแผน
งานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
และลู จ้างประจํา
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ประ ภทรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปนคาถาย อ าร ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา
ําจัด ิ่งปฏิ ูล คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณาและ ผยแพร คา
ธรรม นียม ๆ คาจ้าง มาบริ าร คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา คา
บอ รับวาร าร ิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วนตําบลองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มือง ชน คา บี้ย ลี้ยงใน าร ดินทางคาลง
ทะ บียนตาง ๆ ฯลฯ
พื่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วน
ตําบลองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง ชน คา บี้ย ลี้ยงใน
าร ดินทาง ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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คาใช้จายในโครง ารจัดทําแผนที่ภาษี

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใช้จายในโครง ารจัดทําแผนที่ภาษี ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และ นัง ือ
รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.3/ว483 ลง.วัน
ที่ 19 ุมภาพันธ 2561
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนาด้าน ารบริ ารจัด ารบ้าน
มืองที่ดี น้า 154 ลําดับที่ 19
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

12,000 บาท

พื่อ ปนคาใช้จายใน ารบํารุงและซอมแซมทรัพย ินของทาง
ราช ารที่อยูในความรับผิดชอบของ วน ารคลังองค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มือง ใ ้ ามารถใช้ งินได้ตามป ติ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าวัสดุ

รวม

110,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัด าวั ดุ ํานั งานและวั ดุ ิ้น
ปลืองใช้ใน ํานั งานที่มีราคาตอ นวยไม ิน 5,000
บาท ชน โตะ ้าอี้ ระดาษ ปา า ดิน อ ตรายาง แผง ั้น
้อง แผนป้ายตางๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัด าวั ดุใน ารประชา ัมพันธ ิจ รรม
งานตาง ๆ ขององค ารบริ าร วนตําบล ชน ี แปรง
ทา ี ระดาษพิมพ ฟลม ไลด ภาพ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัด าวั ดุคอมพิว ตอร ไว้ใช้ในงาน ํานั
งานขององค ารบริ าร วนตําบล ชน มึ ครื่องพิมพ แผนวีซี
ดี และแผนดีวีดี ฮารดดิ ิ่งบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

50,000 บาท

รวม

230,000 บาท

รวม

230,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จํานวน

230,000 บาท

รวม

1,148,000 บาท

รวม

594,000 บาท

รวม

594,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับปรุง งิน
ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป ลื่อนระดับ
ตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับ พิ่ม ํา รับ
คุณวุฒิที่ .พ. รือ .อบต. รับรองวา ปนคุณวุฒินั้น ปน
คุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้งในตําแ นงนั
วิชา ารตรวจ อบภายใน จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรา ําลัง 3
ป
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจ
อบภายใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่นประจําป และ งินปรับ
ปรุง งิน ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป ลือนระดับ
ตําแ นง และ งินปรับ พิ่ม ํา รับคุณวุฒิที่ .พ. รือ .อบต
. รับรองวา ปนคุณวุฒินั้น ปนคุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ าร
บรรจุแตงตั้ง ํา รับตําแ นง จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย
ตั้งจายจา งินรายได้
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

554,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจ้างพนั งานจ้างทั่วไป งินปรับปรุงคาตอบแทน
พนั งานจ้างทั่วไป ํา รับ
ตําแ นงพนั งานขับรถยนต และพนั งานขับรถบรรทุ น้ํา
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้าง งานป้อง นั และ
บรร ทา าธารณภัย
ํานั งานปลัดองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วนตําบล ลู จ้าง
และผู้มี ิทธิ์ที่ปฏิบัติราช ารใ ้ อบต. ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ ดินทาง คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
พื่อ ปนคาใช้คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วน
ตําบล ลู จ้าง และผู้มี ิทธิ์ที่ปฏิบัติราช ารใ ้ อบต. ชน คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง ตั้งจายจา งินรายได้
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่ว
ไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

334,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม พื่อ ปนคาใช้จายใน ารบํารุงรั ษา
ซอมแซมทรัพย ินของทางราช ารที่อยูในความรับผิดชอบของ
งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ํานั งานปลัดองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ตั้งไว้
จํานวน 100,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
ค่าวัสดุ
วั ดุ อ ร้าง
พื่อใช้ใน ารจัด าวั ดุ อ ร้างไว้ใช้ในงานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยองค ารบริ าร วน ตําบลคลอง มือง ชน ปูน
ซี มนต ทราย ล็ คีม ค้อน ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
วั ดุยานพา นะและขน ง
พื่อ ปนคาใช้จายวั ดุ ํา รับรถยนต วน ลาง ครื่องจั ร ลใน
งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ชน ยางรถยนต น้ํามัน
บร แบต ตอรี่ น้ํา ลั่น ไขควง ุญแจปา ตาย คีม ุญแจ
ลื่อน ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

54,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ํา รับรถยนต วน
ลาง และ ครื่องจั ร ลใน ารดํา นินงานด้าน ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย ชน ิจ รรม ู้ชีพ ู้ภัยประจํา
ตําบล ิจ รรมป้อง ันและระงับอัคคีภัย ิจ รรมป้อง ันและ
แ ้ไขปัญ าภัยแล้ง ิจ รรม ารดูแลและรั ษาความ ะอาด
บริ วณรอบๆอาคารศูนยป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
วั ดุ ครื่องแตง าย
พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัด าวั ดุ ครื่องแตง าย ํา รับ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น รือผู้ที่องค รป ครอง วนท้องถิ่น ั่งใ ้ไปปฏิบัติ
งานตาม น้าที่ใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นขององค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มือง ชน ครื่อง
แบบ ื้อ าง ง ผ้า รอง ท้า ครื่อง มายยศและ
ัง ัด ข็มขัด ผ้าผู คอ ถุง ท้า มว ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได้
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคา
วั ดุ ครื่องแตง ายของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัด าวั ดุ ครื่องดับ พลิง รือ าร คมี
ดับ พลิงไว้ใช้ใน ํานั งาน รือติดตั้งจุด ี่ยงตอ าร ิดอัคคีภัย
ตางๆ
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป
ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาบริ ารโทรศัพท คลื่อนที่ประจําศูนยป้อง นั
และบรร ทา าธารณภัย ตั้งจายจา งินรายได้
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป ่ยี ว
ับ ารรั ษาความ งบภายใน
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม รือคาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ตอร น็ต ประจําศูนยป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย ตั้งจายจา งินรายได้
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบ ภายในงานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ารรั ษาความ งบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารของ
พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง ตั้งจายจา งินรายได้
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ารรั ษาความ งบภายใน
ตามระ บียบระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

รวม

760,000 บาท

รวม

760,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

680,000 บาท

จํานวน

680,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วนตําบล ลู จ้าง
และผู้มี ิทธิ์ที่ปฏิบัติราช ารใ ้ อบต. ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา
พา นะ ดินทาง คาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วน
ตําบล ลู จ้าง และผู้มี ิทธิ์ที่ปฏิบัติราช ารใ ้ อบต. ชน คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ ดินทาง ฯลฯ ตั้งไว้ จํานวน 680,000
บาท บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ดิน
ทางไปราช าร พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
พื่อดํา นิน ิจ รรมดังตอไปนี้
- ิจ รรม โครง าร ู้ชีพ ู้ภัย อบต.คลอง
มือง จํานวน 350,000 บาท
ปนไปตามพระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2550,
พระราชบัญญัติ ารแพทยฉุ ฉิน พ.ศ.2551 ,พระราชบัญญัติ
ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ิจ รรม โครง าร ป้อง ันและระงับอัคคีภัย และ ิจ รรม
แจ จายน้ํา พื่อป้อง ันและแ ้ไขปัญ าภัยแล้ง ิจ รรมป้อง ัน
และระงับอัคคีภัยจํานวน 330,000 บาท
ปนไปตามพระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ
. 2550,
พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ารรั ษาความ งบภายใน
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งานจราจร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ปน งินคาตอบแทน ํา รับ มาชิ อปพร. ที่ได้รับแตง
ตั้งใ ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค ารบริ าร วนตําบล
คลอง มือง ตั้งจายจา งินรายได้
ปนไปตามระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
แ งชาติวาด้วยคาใช้จายของอา า มัครใน ารป้อง ันและ
บรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560, ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภายใน งานจราจร
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุจราจรทางถนน
พื่อ ปนคาใช้จายโครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุจราจรทาง
ถนน บิ จายตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ดินทาง
ไปราช าร พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา
ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภายใน งานจราจร
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,875,840 บาท

รวม

1,278,840 บาท

รวม

1,278,840 บาท

จํานวน

669,360 บาท

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตําแ นงของ ัว น้า วนราช ารใน วน
ราช าร อง ารศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

513,480 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนประจํา ดือนแ พนั งาน วนตําบลและ งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป ลื่อน
ระดับตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล งิน มทบ งิน
ดือนครูผู้ดูแล ด็ และ งินปรับ พิ่ม ํา รับคุณวุฒิที่ .พ. รือ
.อบต. รับรองวาคุณวุฒินั้น ปนคุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ
ารบรรจุแตงตั้ง ตามตําแ นงดังนี้
1. ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม
2. นั วิชา ารศึ ษา
และตําแ นงอื่นๆ ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ป ปรา ฏในแผนงาน
ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งินประจําตําแ นง

พื่อจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจ้าง และ งินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนั งานจ้าง และ งิน มทบ คาตอบแทนพนั งานจ้างจา
วนที่ไมได้รับ ารจัด รรจา รมฯ ตามตําแ นงดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ
2. พนั งานจ้างทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร จิ
และพนั งานจ้างทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

จํานวน

54,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

597,000 บาท

รวม

127,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับแตงตั้ง
ตาม ฎ มายวาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ, งินประโยชนตอบแทนอื่น ปน รณีพิ ศษ, คาตอบแทน จ้า
น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
คา บี้ยประชุม
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคา บี้ยประชุมใ ้แ คณะ รรม ารฯ ตามที่ ฎ มาย
ํา นด
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
คา ชาบ้าน
จํานวน

72,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ปน งินชวย ลือคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

จํานวน

5,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ประ ภทรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา
ซั ฟอ คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชา
ทรัพย ิน คาโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ รายจาย ี่ยว ับ
ารจ้าง มาโฆษณา ประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทางวิทยุ
ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทํา อ าร ประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คา
ใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจ้าง มาบริ ารบุคคล
ภายนอ ชน คาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ แบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้ ชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุงโด มน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
มัน ัตว คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง คาจ้าง มาที่
มีลั ษณะ ารจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ
ํานั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ษณะ ปน ิ่ง อ ร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร 1) คาปั าพาด าย ภายนอ ถานที่
ราช ารา พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้อ
แปลง ครื่องวัดและอุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ของ าร
ไฟฟ้า 2) คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลัง
ไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุป รณฯลฯ คาติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร 1) คา
วางทอประปาภายนอ ถานที่ราช ารราช าร พื่อใ ้องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้ใช้บริ ารน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุป รณประปา ซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ของ ารประปา 2) คา
จ้าง มา ดินทอประปา และติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม รวมถึง
ารปรับปรุงระบบประปา ารบํารุงรั ษาซอมแซมระบบประปา
และอุป รณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพทและคาใช้จายตางๆใน ารติด
ตั้งโทรศัพท ย ว้นคาตู้ าขา คา ครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
ครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ที่ไม ข้า
ลั ษณะที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง)ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคารับรอง รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น) ใน ารประชุม รือ ารตรวจ ยี่ยม
งานของ อบต. รือคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม าร ที่ได้รับ
ารแตงตั้งตาม ฎ มาย คาใช้จายในพิธี ปดอาคารตางๆ คาใช้
จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี พื่อ ปนคาใช้จายใน ารรวม ิจ รรม
งานรัฐพิธี รือราชพิธีตางๆ รือพิธีทางศา นา คาใช้จายใน าร
ประชุมราช าร ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนตางๆ ใน ารฝึ อบรม ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้
จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ประ ภทคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร และ จํานวน
นอ ราชอาณาจั ร
พื่อจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร
จอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน
ารใช้ นามบิน ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

20,000 บาท

น้า : 33/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อ ปนคาใช้จายใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ ซึ่ง ปนทรัพย ินที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อง ารศึ ษาศา นาและวัฒนธรรม องค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มือง ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 68 8) ารคุ้มครองดูแลและรั ษาทรัพย ินอัน
ปน าธารณ มบัติของแผนดิน พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ
ขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องค าร
บริ าร วนตําบล มีอํานาจและ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร
าธารณะ พื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นด้าน ารดูแล
รั ษาที่ าธารณะ ประ อบ ับระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มวด
ที่ 9 ารบริ ารพั ดุ วนที่ 3 ารบํารุงรั ษา ารตรวจ อบ าร
บํารุงรั ษา ข้อ 212 ใ ้ นวยงานของรัฐจัดใ ้มีผู้ควบคุมดูแลพั ดุ
ที่อยูในความครอบครองใ ้อยูใน ภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอด
วลา โดยใ ้มี ารจัดทําแผน ารซอมบํารุงที่ มาะ มและระยะ
วลาใน ารซอมบํารุงด้วย ใน รณีที่พั ดุ ิด ารชํารุด ใ ้ นวย
งานของรัฐดํา นิน ารซอมแซมใ ้ ลับมาอยูใน ภาพพร้อมใช้งาน
โดย ร็ว
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 34/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน นัง ือ, ครื่องคิด
ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ , ที่ ย็บ ระดาษขนาด
ล็ , ไม้บรรทัด ล็ , รรไ ร, ้าอี้พลา ติ , ตรายาง, ที่ถู
พื้น, ตะแ รงวาง อ าร, ครื่องตัดโฟม, ครื่องตัด ระดาษ,
ครื่อง ย็บ ระดาษ, ุญแจ, ภาพ ขียน, แผนที่, พระบรมฉายา
ลั ษณ, แผงปดประ าศ, แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน
รือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ใน ํานั งาน, มูลี่, มานปรับแ ง ตอ
ผืน), นาฬิ าตั้ง รือแขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูป
จําลอง, ระ ปา, ตาชั่งขนาด ล็ , ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน, ผ้าใบ
ต็นทขนาดใ ญ, ตู้ยา ามัญประจําบ้าน, แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ Partition) ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ, มึ , ดิน อ, ปา า, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, ทป าว,ลวด ย็บ ระดาษ, าว, มุด, ซอง อ าร, ตลับผง
มึ , น้ํา มึ ปรินท, ทปพีวีซีแบบใ , น้ํายาลบ ระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, ตัว ย็บ ระดาษ, ข็ม มุด, ระดาษ
คารบอน, ระดาษไข, แฟ้ม, มุดบัญชี, มุดประวัติข้า
ราช าร, แบบพิมพ, ผ้า ําลี, ธงชาติ, ิ่งพิมพที่ได้จา าร
ซื้อ, ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ, น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง, น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนใน ํานั งาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, รวยดอ ไม้ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

รวม

280,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 35/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า, ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า, ครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า, มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า, ครื่องประจุไฟ, โคม
ไฟ, โทรโขง, ไม้ชั ฟว , ไมคลอยพร้อม ครื่อง ง ัญญาณ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ฟว , ทป
พัน ายไฟฟ้า, ายไฟฟ้า, ลอดไฟฟ้า, ลอดไฟ, ข็มขัดรัด าย
ไฟฟ้า, ปลั๊ ไฟฟ้า, วิตชไฟฟ้า, ลอดวิทยุทรานซิต ตอรและชิ้น
วนวิทยุ, ลู ถ้วย ายอา าศ, รีชี ตอร, มูฟวิ่งคอย
คอน ดน ซอร, ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ, บร อร, ายอา าศ
รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณ
ดาว ทียม, แบต ตอรี่โซลา ซลล, ลองรับ ัญญาณ ฯลฯ ปรา ฏ
ในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
3 วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน ดอ ลําโพง, ฮอรน
ลําโพง, แผงวงจร, ผังแ ดงวงจรตางๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 36/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ดังนี้
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ไขควง, ประแจ, แม
แรง, ุญแจปา ตาย, ุญแจ ลื่อน, คีมล็อค, ล็อค ียร, ล็อค
คลัตช, ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ยางรถ
ยนต, น้ํามัน บร , นอตและ รู, ายไมล, พลา, ฟลม รอง
แ ง, น้ํา ลั่น ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
3 วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน บาะรถยนต, ครื่อง
ยนต อะไ ล), ชุด ียรรถยนต, บร , ครัช, พวงมาลัย, ายพาน
ใบพัด, ม้อน้ํา, ัว ทียน, แบต ตอรี่, จานจาย, ล้อ, ถังน้ํามัน, ไฟ
น้า, ไฟ บร , อานจั รยาน, ตลับลู ปืน, ระจ มองข้างรถ
ยนต, ันชนรถยนต, ข็มขัดนิรภัย, ายไฮดรอลิค ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ดังนี้
1 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน แ ุงต้ม, น้ํามัน
ชื้อ พลิง, น้ํามันดี ซล, น้ํามัน าด, น้ํามัน บนซิน, น้ํามัน
ตา, น้ํามันจารบี, น้ํามัน ครื่อง, ถาน, าซ, น้ํามัน ียร, น้ํามัน
ลอลื่น ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ปนคาวั ดุ าร ษตร ดังนี้
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน คียว, ปริง
ลอร Sprinkler), จอบ มุน, จานพรวน, ผานไถ ระทะ, คราดซี่
พรวนดินระ วางแถว, ครื่องดั แมลง, ตะแ รงรอนแบนโธ
, อวน ํา ร็จรูป), ระชัง, มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ปุย, ยาป้อง ัน
และ ําจัดศัตรูพืชและ ัตว, อา าร ัตว, พืชและ ัตว, พันธุ ัตวป
และ ัตวน้ํา, น้ํา ชื้อพันธุ ัตว, วั ดุ พาะชํา, อุป รณใน ารขยาย
พันธุพืช ชน ใบมีด ชือ , ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ , น้า า
ป้อง ันแ พิษ ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

จํานวน

20,000 บาท
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วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
พื่อจาย ปนคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ดังนี้
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ขาตั้ง ล้อง, ขาตั้ง
ขียนภาพ, ลองและระวิงใ ฟลมภาพยนตร, ครื่อง รอ
ทป, ลน ซูม, ระ ปาใ ล้องถายรูป, ป้ายไฟแจ้ง ตือนแบบล้อ
ลา , ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน พู ัน, ี, ระดาษ
ขียนโป ตอร, ฟลม, มมโมรี่ ารด, ฟลม ไลด, แถบบันทึ ียง
รือภาพ ภาพยนตร,วีดีโอ ทป,แผนซีดี), รูป ี รือขาวดําที่ได้จา
ารล้าง อัดขยาย, ภาพถายดาว ทียม, อ าร ผยแพรผล าร
ดํา นินงาน ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

จํานวน

10,000 บาท
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วั ดุ ีฬา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ีฬา ดังนี้
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน วงยาง, ไม้ตี
ปงปอง, ไม้แบดมินตัน, ไม้ ทนนิ , ชือ ระโดด, ดาบ อง
มือ, ตะ ร้า วายแชรบอล, นาฬิ าจับ วลา, นวม, ลู ทุม
น้ํา นั , าตาขาย ีฬา ชน าตาขายตะ ร้อ าตาขาย
วอล ลยบอล, วงบา ตบอล ล็ , ระดานแ ดงผล ารแขง
ขัน, ลู ปตอง, บาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ตาขาย
ีฬา ชน ตาขายตะ ร้อ วอล ลยบอล ปนต้น, ลู ปงปอง, ลู
แบดมินตัน, ลู ทนนิ , ลู ฟุตบอล, ลู แชรบอล, แผน
โยคะ, ตะ ร้อ, น วีด ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
วั ดุคอมพิว ตอร
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน แผน รือจานบันทึ
ข้อมูลฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน อุป รณบันทึ
ข้อมูล
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), ทปบันทึ
ข้อมูล
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape), ัว
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พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร, ระดาษแบบตอ นื่อง, าย
ค บิล ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
3 วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน นวยประมวล
ผล, ฮารดดิ ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผน รองแ ง, แผงแป้น
อั ขระ รือแป้นพิมพ Key board), มนบอรด Main board),
มมโมรี่ชิป Memory Chip) ชน RAM, คัตชีตฟด
ดอร Cut Sheet Feeder), มา Mouse), พริน ตอร วิตชิ่ง
บ็อ ซ Printer Switching Box), ครื่อง ระจาย
ัญญาณ Hub), แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card ปน
ต้น, ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลตางๆ ชน แบบดิ
ตต Diskette) แบบฮารดดิ ต Hard Disk) แบบซีดีรอม CDROM) แบบออพติคอล Optical) ปนต้น, รา ตอร Router)
ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

8,260,808 บาท

รวม

2,258,808 บาท

รวม

2,258,808 บาท

จํานวน

1,736,808 บาท
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พื่อจาย ปน งิน ดือนประจํา ดือนแ พนั งาน วนตําบลและ งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป ลื่อน
ระดับตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล งิน มทบ งิน
ดือนครูผู้ดูแล ด็ และ งินปรับ พิ่ม ํา รับคุณวุฒิที่ .พ. รือ
.อบต. รับรองวาคุณวุฒินั้น ปนคุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ
ารบรรจุแตงตั้ง ตามตําแ นงดังนี้
1. ครูผู้ดูแล ด็
2. ครู ค.ศ.1
3. ครู ค.ศ.2
และตําแ นงอื่นๆ ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
งินวิทยฐานะ

จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินวิทยฐานะชํานาญ ารของข้าราช ารครูใน อง าร
ศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรม
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

432,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทนพนั งานจ้าง และ งินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนั งานจ้าง และ งิน มทบ คาตอบแทนพนั งานจ้างจา
วนที่ไมได้รับ ารจัด รรจา รมฯ ตามตําแ นงดังนี้
1. พนั งานจ้างตามภาร ิจ
2. พนั งานจ้างทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างตามภาร ิจ
และพนั งานจ้างทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

48,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

รวม

3,036,800 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

น้า : 43/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

ค่าใช้สอย

รวม

1,204,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ปนคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คา
ซั ฟอ คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชา
ทรัพย ิน คาโฆษณาและ ผยแพรประชา ัมพันธ รายจาย ี่ยว ับ
ารจ้าง มาโฆษณา ประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทางวิทยุ
ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทํา อ าร ประชา
ัมพันธ รือ ิ่งพิมพตางๆ) คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คา
ใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจ้าง มาบริ ารบุคคล
ภายนอ ชน คาจ้างที่ปรึ ษา คาจ้างออ แบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้ ชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุงโด มน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
มัน ัตว คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดํา นิน าร อง คาจ้าง มาที่
มีลั ษณะ ารจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ
ํานั งาน รือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลั ษณะ ปน ิ่ง อ ร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร 1) คาปั าพาด าย ภายนอ ถานที่
ราช ารา พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง ม้อ
แปลง ครื่องวัดและอุป รณไฟฟ้า ซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ของ าร
ไฟฟ้า 2) คาจ้าง มา ดิน ายและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม ติม คา
ธรรม นียม รวมถึง ารปรับปรุงระบบไฟฟ้า าร พิ่ม ําลัง
ไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า ารบํารุงรั ษา รือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุป รณฯลฯ คาติดตั้งประปา พื่อใช้ในราช าร 1) คา
วางทอประปาภายนอ ถานที่ราช ารราช าร พื่อใ ้องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้ใช้บริ ารน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุป รณประปา ซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ของ ารประปา 2) คา
จ้าง มา ดินทอประปา และติดตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม รวมถึง
ารปรับปรุงระบบประปา ารบํารุงรั ษาซอมแซมระบบประปา
และอุป รณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพทและคาใช้จายตางๆใน ารติด
ตั้งโทรศัพท ย ว้นคาตู้ าขา คา ครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
ครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณตางๆ ที่ไม ข้า
ลั ษณะที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง)ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

น้า : 44/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคารับรอง รายจายใน ารรับรอง รือ ลี้ยงรับรองของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น) ใน ารประชุม รือ ารตรวจ ยี่ยม
งานของ อบต. รือคณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม าร ที่ได้รับ
ารแตงตั้งตาม ฎ มาย คาใช้จายในพิธี ปดอาคารตางๆ คาใช้
จายในพิธีทางศา นา/รัฐพิธี พื่อ ปนคาใช้จายใน ารรวม ิจ รรม
งานรัฐพิธี รือราชพิธีตางๆ รือพิธีทางศา นา คาใช้จายใน าร
ประชุมราช าร ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ปนคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาบริ าร
จอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน
ารใช้ นามบิน ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้า
รับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

น้า : 45/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

คาใช้จายใน าร ง คราะ จัด ารถรับ- ง ด็ ล็ ของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง

จํานวน

42,000 บาท

พื่อ ปน าร ง คราะ ชวย ลือผู้ป ครองที่บ้านอยู างไ ลศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ไม ามารถ รือไม ะดว ใน ารนําบุตร ลานมา
รับบริ าร ารศึ ษาของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ได้ และ ปน ารชวย
ง คราะ ลดคาใช้จายของผู้ป ครอง ทําใ ้ผู้ป ครองมี วลาใน
ารประ อบอาชีพ ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 67 6) คือ องค ารบริ าร วนตําบลมี น้าที่ ง
ริม ารพัฒนา ตรี ด็ ยาวชน ผู้ ูงอายุ และผู้พิ าร ประ อบ
ับพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องค ารบริ าร วนตําบล มีอํานาจ
และ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร าธารณะ พื่อประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้าน าร ังคม ง คราะ และด้าน ารพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด็ ตรี คนชรา และผู้ด้อยโอ า
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 81 ลําดับที่ 5
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาลงทะ บียนตางๆ ใน ารฝึ อบรม ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้
จายใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
ศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา

น้า : 46/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

โครง ารปฐมนิ ทศ/ประชุมผู้ป ครอง
พื่อจาย ปนคาใช้จายโครง ารปฐมนิ ทศ/ประชุมผู้ป ครอง พื่อ
ปน ารปฐมนิ ทศผู้ป ครอง ใน ารนําบุตร ลาน ข้า ตรียมความ
พร้อมในศูนยพัฒนา ด็ ล็ และ ร้างความ ข้าใจถึงความ ําคัญ
ของ ารจัด าร รียน าร อนในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ในชวง
ปฐมวัย พื่อ ชื่อมความ ัมพันธระ วางศูนยพัฒนา ด็ ล็ ครูผู้
ดูแล ด็ ผู้ป ครอง คณะ รรม ารศูนยฯ ชนคาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมีแอล อฮอล คาใช้จาย ี่ยว
ับ ถานที่ คาใช้จายใน ารจัดต แตง ถานที่ คาป้าย
โครง าร คาวิทยา ร คา ครื่อง ียง คาถาย อ าร คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ปนและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ ปนอํานาจ น้าที่
ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 “ 5
) จัด าร ง ริมและ นับ นุน ารจัด าร
ศึ ษา ศา นา วัฒนธรรมและ ารฝึ อบรมใ ้แ ประชาชน รวม
ทั้ง ารจัด าร รือ นับ นุน ารดูแลและพัฒนา ด็ ล็ ตามแนว
ทางที่ นอแนะจา องทุน พื่อความ มอภาคทาง ารศึ ษา”
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 82 ลําดับที่ 9
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 47/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ )
นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุนคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ) 120*430)
โดยจัด รรตามจํานวน ด็ ล็ อายุ 3-5 ป ัง ัดศูนยพัฒนา ด็
ล็ จัด รร คนละ 430 บาท นับ นุนคา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รร
งบประมาณจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นแล้ว
ปนไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้งที่ 2/2563
น้าที่ 84 ลําดับที่ 13
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

51,600 บาท

น้า : 48/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนคา ครื่องแบบนั รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ )
นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุนคา ครื่องแบบนั รียนของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ) 120*300)
โดยจัด รรตามจํานวน ด็ ล็ อายุ 3-5 ป ัง ัดศูนยพัฒนา ด็
ล็ จัด รรคนละ 300 บาท นับ นุนคา ครื่องแบบ ด็ ล็ ทั้ง
นี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่นแล้ว
ปนไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้งที่ 2/2563
น้าที่ 84 ลําดับที่ 13
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

36,000 บาท

น้า : 49/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ )
นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ) 120*1700)
โดยจัด
รรตามจํานวน ด็ ล็ อายุ 2-5 ป ัง ัดศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัด
รรคนละ 1,700 บาท ปนคา นับ นุน ารจัด าร รียน าร อน
ของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รร
งบประมาณจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นแล้ว
ปนไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 84 ลําดับที่ 13
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

204,000 บาท

น้า : 50/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนคา นัง ือ รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ )
นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุนคา นัง ือ รียนของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ) 120*200)
โดยจัด รรตามจํานวน ด็ ล็ อายุ 3-5 ป ัง ัดศูนยพัฒนา ด็
ล็ จัด รรคนละ 200 บาท นับ นุนคา นัง ือ รียนของ ด็
ล็ ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม
ง ริม ารป ครองท้องถิ่นแล้ว
ปนไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้งที่ 2/2563
น้าที่ 84 ลําดับที่ 13
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

24,000 บาท

น้า : 51/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนคาอุป รณ าร รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ )
นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุนคาอุป รณ าร รียนของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ) 120*200)
โดยจัด รรตามจํานวน ด็ ล็ อายุ 3-5 ป ัง ัดศูนยพัฒนา ด็
ล็ จัด รรคนละ 200 บาท นับ นุนคาอุป รณ าร รียนของ
ด็ ล็ ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณ
จา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นแล้ว
ปนไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้งที่ 2/2563
น้าที่ 84 ลําดับที่ 13
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

24,000 บาท

น้า : 52/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา งินอุด นุน
ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน)
นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา อ งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุนอา าร ลางวันศูนยพัฒนา ด็ ล็ ) 120*245*21)
1. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโจด ระทิง
2. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านคลอง มือง
3. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพระนารายณ
4. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นองขามน้อย
5. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านดงพลอง
โดยจัด รร ํา รับ ด็ ล็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ศพด.) ที่อปท
.จัดตั้งขึ้น องและรับถายโอนภาร ิจ ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน พื่อ นับ นุนอา าร ลางวันศูนยพัฒนา ด็
ล็ และจัด รรใ ้ ปนงวดๆ ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด
รรงบประมาณจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นแล้ว ปนไป
ตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 80 ลําดับที่ 2
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

617,400 บาท

น้า : 53/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

ประ ภทคาใช้จาย ิจ รรม าร รียนรู้และ ริม ร้างพัฒนา ารนอ
ถานที่
พื่อจาย ปนคาจ้าง มารถใน าร ดินทาง คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมีแอล อฮอล คาบัตรผาน
ประตู คาบัตรชม ารแ ดง ัตว คาบริ ารรถไฟพวง คาจอดรถ คา
ป้ายชื่อ คาป้ายโครง าร คาใช้จายอื่นๆที่จํา ปนและ ี่ยวข้องใน
ารจัดงาน ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย
รียนประถมศึ ษา
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
มาตรา 67 “ 5) จัด าร ง ริมและ นับ นุน ารจัด าร
ศึ ษา ศา นา วัฒนธรรมและ ารฝึ อบรมใ ้แ ประชาชน รวม
ทั้ง ารจัด าร รือ นับ นุน ารดูแลและพัฒนา ด็ ล็ ตามแนว
ทางที่ นอแนะจา องทุน พื่อความ มอภาคทาง ารศึ ษา”
ประ อบ ับพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องค ารบริ าร วน
ตําบล มีอํานาจและ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร าธารณะ
พื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นด้านจัด ารศึ ษา าร
ังคม ง คราะ และ ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ ตรี คน
ชรา และผู้ด้อยโอ า
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 81 ลําดับที่ 4
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 54/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

ประ ภทคาใช้จายโครง าร ริม ร้าง ําลังใจใน ารศึ ษาของ ด็
ปฐมวัย
พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ริม ร้างแรงจูงใจใฝ่
ัมฤทธิ์ใน ารศึ ษาของ ด็ ปฐมวัย องค ารบริ าร วนตําบล
คลอง มือง ปนคาป้ายโครง าร คาใช้จายใน ารต แตง จัด ถาน
ที่ คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล คาจ้าง มา ครื่อง ียง คาวุฒิบัตร คาใช้จายอื่นๆที่
จํา ปนและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
มาตรา 67 “ ๕) จัด าร ง ริมและ นับ นุน ารจัด าร
ศึ ษา ศา นา วัฒนธรรมและ ารฝึ อบรมใ ้แ ประชาชน รวม
ทั้ง ารจัด าร รือ นับ นุน ารดูแลและพัฒนา ด็ ล็ ตามแนว
ทางที่ นอแนะจา องทุน พื่อความ มอภาคทาง ารศึ ษา”
ประ อบ ับพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องค ารบริ าร วน
ตําบล มีอํานาจและ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร าธารณะ
พื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นด้านจัด ารศึ ษา าร
ังคม ง คราะ และ ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ ตรี คน
ชรา และผู้ด้อยโอ า
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 81 ลําดับที่ 6
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 55/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน

รวม

1,732,800 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

1,612,800 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุ ํานั งาน ดังนี้
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน นัง ือ, ครื่องคิด
ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ , ที่ ย็บ ระดาษขนาด
ล็ , ไม้บรรทัด ล็ , รรไ ร, ้าอี้พลา ติ , ตรายาง, ที่ถู
พื้น, ตะแ รงวาง อ าร, ครื่องตัดโฟม, ครื่องตัด ระดาษ, ครื่อง
ย็บ ระดาษ, ุญแจ, ภาพ ขียน, แผนที่, พระบรมฉายา
ลั ษณ, แผงปดประ าศ, แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน
รือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ใน ํานั งาน, มูลี่, มานปรับแ ง ตอ
ผืน), นาฬิ าตั้ง รือแขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูป
จําลอง, ระ ปา, ตาชั่งขนาด ล็ , ผ้าใบติดตั้งใน ํานั งาน, ผ้าใบ
ต็นทขนาดใ ญ, ตู้ยา ามัญประจําบ้าน, แผง ั้น ้องแบบรื้อถอน
ได้ Partition) ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อน
วัย รียนและประถมศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ, มึ , ดิน อ, ปา า, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, ทป าว,ลวด ย็บ ระดาษ, าว, มุด, ซอง อ าร, ตลับผง
มึ , น้ํา มึ ปรินท, ทปพีวีซีแบบใ , น้ํายาลบ ระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, ตัว ย็บ ระดาษ, ข็ม มุด, ระดาษ
คารบอน, ระดาษไข, แฟ้ม, มุดบัญชี, มุดประวัติข้า
ราช าร, แบบพิมพ, ผ้า ําลี, ธงชาติ, ิ่งพิมพที่ได้จา าร
ซื้อ, ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ, น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง, น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนใน ํานั งาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, รวยดอ ไม้ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
วั ดุงานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

วั ดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา ชน ม้อ, ระทะ, ะละมัง, ตะ ลิว, รอบ
รูป, มีด, ถัง, ถาด, แ ้วน้ํา, จานรอง, ถ้วยชาม, ช้อน ้อม, ระจ
งา, โองน้ํา, ที่นอน, ระโถน, ตาไฟฟ้า, ตาน้ํามัน, ตา
รีด, ครื่องบดอา าร, ครื่องตีไขไฟฟ้า, ครื่องป้งขนมปัง, ระทะ
ไฟฟ้า, ม้อไฟฟ้ารวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า, ระติ น้ํา
ร้อน, ระติ น้ําแข็ง, ถังแ , ตา, ตู้ ็บอุป รณดับ พลิง, าย
ยางฉีดน้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบล้อลา , อางล้าง
จาน, ถังน้ํา ฯลฯ ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียน
และประถมศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ผงซั
ฟอ , บู, น้ํายาดับ ลิ่น, แปรง, ไม้ วาด, ขง, มุ้ง, ผ้าปูที่
นอน, ปลอ มอน, มอน, ผ้า ม, ผ้าปูโตะ, น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน, ัวดูดตะ อน ระวายน้ํา, อา าร ริม นม), วั ดุ
ประ อบอา าร, อา าร ํา ร็จรูป ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา
3 อา าร ริม นม) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ทั้ง 5
ศูนย จํานวน 229,950 บาท
3.1. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านโจด ระทิง
3.2. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านคลอง มือง
3.3. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านพระนารายณ
3.4. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นองขามน้อย
3.5. ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านดงพลอง
โดยจัด รร ํา รับ ด็ ล็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ที่องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น องและรับถายโอนภาร ิจ ในอัตรา
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน พื่อจัดซื้อนมพา จอรไร
และนมยู อชที ปนไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816 2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาของ
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องค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฉพาะ ทศบาลตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 80 ลําดับที่ 3
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
4.อา าร ริม นม) โรง รียนประถมศึ ษา ทั้ง 6
แ ง จํานวน 1,352,850 บาท
4.1. โรง รียนวัด นองบัวยอดแ ้ว
4.2. โรง รียนไทรทอง
4.3. โรง รียนบ้านพระนารายณ
4.4. โรง รียนบ้าน นองขามน้อย
4.5. โรง รียนบ้านดงพลอง
4.6. โรง รียนบ้านทรัพย จริญ
โดยจัด รร ํา รับ ด็ อนุบาล- ชั้นประถมศึ ษาปที่ 6 ซึ่ง ปนนั
รียนใน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน พฐ
.) ในอัตราคนละ 7.77 บาท จํานวน 260 วัน พื่อจัดซื้อนมพา
จอรไร และนมยู อชที
ปนไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 80 ลําดับที่ 3
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา

วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

30,000 บาท

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ไม้
ตางๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, ิ่ว, ียม, ลื่อย, ขวาน, บไ
ไม้, ทปวัดระยะ, ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง, วาน
มือ, โถ ้วม, อางล้างมือ, ราวพาดผ้า, น้า า ใ ชื่อม
ล็ , ครื่องยิงตะปู, นั่งร้าน ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน น้ํามันทา
ไม้, ทิน นอร, ี, ปูนซี มนต, ทราย, ยางมะตอย ํา ร็จรูป, อิฐ รือ
ซี มนตบล็อ , ระ บื้อง, ัง ะ ี, ตะปู, ล็ ้น, แปรงทา ี, ปูน
ขาว, แผนดิน นียว ัง คราะ ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา
3 วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน ทอน้ําและอุป รณ
ประปา, ทอตางๆ, ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ชุด ครื่องมือผา
ตัด, ที่วาง รวยแ ้ว, ระบอ ตวง, บ้า ลอม, ู
ฟัง Stethoscope), ปล ามคนไข้, คีมถอนฟัน, ครื่องวัดน้ํา
ฝน, ถัง ็บ ชื้อ พลิง, ครื่องนึ่ง, ครื่องมือวิทยาศา ตร, ครื่องวัด
อุณ ภูมิ ปรอทวัดไข้) ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ําลีและผ้า
พันแผล, ยาและ วชภัณฑ, แอล อฮอล, ฟลม อ็ ซ รย, คมี
ภัณฑ, ออ ซิ จน, น้ํายาตางๆ, ลือด, ายยาง, ลู ยาง, ลอด
แ ้ว, ลวด ชื่อม งิน, ถุงมือ, ระดาษ รอง, จุ ตางๆ, ัตว ลี้ยง
พื่อ ารทดลองวิทยาศา ตร รือ ารแพทย, ลอด
อ ซ รย, ทรายอะ บท, น้ํายาพน มอ ควัน ําจัด
ยุง, คลอรีน าร ้ม, น้า า อนามัย, ชุดป้อง ัน ชื้อโรค แบบใช้
ครั้ง ดียวทิ้ง) ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา
วั ดุคอมพิว ตอร
1 วั ดุคงทน ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่โดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน แผน รือจานบันทึ
ข้อมูลฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา
2 วั ดุ ิ้น ปลือง ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ ปลี่ยน
ไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน อุป รณบันทึ
ข้อมูล
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), ทปบันทึ
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ข้อมูล
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape), ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร, ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร, ระดาษแบบตอ นื่อง, าย
ค บิล ฯลฯ
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา
3 วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล ปนรายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ปน
ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน นวยประมวล
ผล, ฮารดดิ ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผน รองแ ง, แผงแป้น
อั ขระ รือแป้นพิมพ Key board), มนบอรด Main board),
มมโมรี่ชิป Memory Chip) ชน RAM, คัตชีตฟด
ดอร Cut Sheet Feeder), มา Mouse), พริน ตอร วิตชิ่ง
บ็อ ซ Printer Switching Box), ครื่อง ระจาย
ัญญาณ Hub), แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card ปน
ต้น, ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลตางๆ ชน แบบดิ
ตต Diskette) แบบฮารดดิ ต Hard Disk) แบบซีดีรอม CDROM) แบบออพติคอล Optical) ปนต้น, รา ตอร Router)
ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

60,000 บาท

คาไฟฟ้า

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบลคลอง มือง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จํานวน

10,000 บาท
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พื่อจาย ปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลของศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตําบลคลอง มือง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถม
ศึ ษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

2,965,200 บาท

รวม

2,965,200 บาท

จํานวน

2,965,200 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวัน
พื่อจาย ปน งินอุด นุน ํา รับ นับ นุนอา าร ลางวันใ ้ ับ
โรง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้น
ฐาน พฐ) จํานวน 6 โรง รียน ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึ ษาป
ที่ 6 ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรจา รม ง ริม าร
ป ครอง วนท้องถิ่นแล้ว ดังนี้
1. โรง รียนวัด นองบัวยอดแ ้ว
2. โรง รียนไทรทอง
3. โรง รียนบ้านพระนารายณ
4. โรง รียนบ้าน นองขามน้อย
5. โรง รียนบ้านดงพลอง
6. โรง รียนบ้านทรัพย จริญ
โดยอุด นุนในอัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว้
จํานวน 2,965,200 บาท และจัด รร ปนงวดๆ ทั้งนี้ จะ บิ
จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรจา รม ง ริม ารป ครอง วนท้อง
ถิ่นแล้ว
ปนไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉพาะ ทศบาล
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล)
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 87 ลําดับที่ 25
ปรา ฏในแผน ารศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา

น้า : 62/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

865,000 บาท

รวม

420,000 บาท

รวม

420,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

170,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนประจํา ดือนแ พนั งาน วนตําบล และ งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือน ประจําป ลื่อน
ระดับตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับ พิ่ม
ํา รับคุณวุฒิที่ .พ. รือ .อบต. รับรองวา ปนคุณวุฒินั้น ปน
คุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้ง ตําแ นงดังนี้
1. นั วิชา าร าธารณ ุข
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปนคาจ้าง พนั งานจ้าง พนั งานจ้างตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ํา รับพนั งานจ้าง และ
พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น

น้า : 63/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:51

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย ปนคาป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไปใ ้
แ อา า มัครบริบาลท้องถิ่น/
นั บริบาลท้องถิ่น รือคาใช้จายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบ
แทน รือคาป่วย ารใ ้ ับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่นและ าร บิ คาใช้จาย พ.ศ
.2562 , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562 , นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2
/ว0803 ลงวันที่ 6 ุมภาพันธ 2563 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลงวันที่ 21
มษายน 2564
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น

รวม

220,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

น้า : 64/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:52

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

1.คาใช้จาย ํา รับขับ คลื่อนโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน
จา โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้า
น้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี
วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่อ ปนคาใช้จาย ํา รับ ํารวจข้อมูลจํานวน ัตวและขึ้นทะ บียน
ัตว โดย ํารวจปละ 2 ครั้งและบันทึ ข้อมูลใน
ระบบ Rabiesonedata
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10
มษายน 2561 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุดที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 , พระราช
บัญญัติโรคพิษ ุนัขบ้า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ ภาตําบล
และองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562
ปนไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 5 ป พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 103 ลําดับ
ที่ 14
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:52

น้า : 65/92

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1.คาใช้จาย ํา รับขับ คลื่อนโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน
จา โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้า
น้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี
วางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พื่อจัดซื้อวัคซีนและดํา นิน ารฉีดวัคซีนใ ้ ับ ุนัขและแมวใน
ตําบลคลอง มืองและรณรงคประชา ัมพันธ ารป้อง ันโรคพิษ
ุนัขบ้า คาใช้จาย ํา รับจัดซื้อวัคซีนและอุป รณใน ารฉีด
วัคซีน คาป้ายประชา ัมพันธ คาป้ายรณรงค คาจัดทําแผน
พับ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 , นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 ร ฎาคม 2561, นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561, นัง ือ
รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3/ว
1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562, นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2563, นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563,พระราช
บัญญัติโรคพิษ ุนัขบ้า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ ภาตําบล
และองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562
ปนไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 5 ป พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 104 ลําดับ
ที่ 15
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น

50,000 บาท

น้า : 66/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:52

โครง าร ารบริ ารจัด ารขยะในชุมชน
พื่อจัด ิจ รรมอบรมใ ้ความรู้ประชาชนใน ารบริ ารจัด าร
ขยะมูลฝอยในชุมชน คาใช้จาย ํา รับคาป้ายโครง าร คาป้าย
รณรงค คาอา าร ลางวัน อา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วิทยา ร คาวั ดุอุป รณ ฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ปนไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 5 ป พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 165 ลําดับ
ที่ 12
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อวั ดุทางวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
ครุภัณฑทางวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
ครื่องวัดอุณ ภูมิแบบอินฟา รด พร้อมขาตั้ง) วัดอุณ ภูมิราง าย
บริ วณ น้าผา และฝ่ามือได้ แ ดงคาอุณ ภูมิ ปนตัว ลข
ดิจิตอล 3 ลั ปนแบบ LCD มีระยะ าง ารวัดไม ิน 10
ซนติ มตร มี ียง ตือน มื่ออุณ ภูมิ ินคาป ติ มา วา 37.5 ?
C) ามารถใช้งานได้ ับระบบไฟฟ้าและแบต ตอรี่ จํานวน 2
ครื่อง
ปนไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 5 ป พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 188 ลําดับ
ที่ 36
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น

น้า : 67/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:52

งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000 บาท

งินอุด นุน ํา รับดํา นินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดําริด้าน จํานวน
าธารณ ุข

220,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน

พื่อจาย ปน งินอุด นุน ํา รับ ารดํา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข พื่อขับ คลื่อนโครง ารพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุข จํานวน 11 มูบ้าน มูบ้านละ 20,000
บาท ปน งิน 220,000 บาท
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ปนไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 5 ป พ.ศ
.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม ครั้งที่ 2/2563 น้าที่ 105 ลําดับ
ที่ 21
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข งานบริ าร าธารณ ุขอื่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับปรุง งิน
ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือนประจําป ลื่อนระดับ
ตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับ พิ่ม ํา รับ
คุณวุฒิที่ .พ. รือ .อบต. รับรองวา ปนคุณวุฒินั้น ปน
คุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้งในตําแ นง
นั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรา ําลัง 3 ป
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ

รวม

633,000 บาท

รวม

380,000 บาท

รวม

380,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

น้า : 68/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:52

งบดาเนินงาน

รวม

253,000 บาท

รวม

3,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

รวม

250,000 บาท

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ยาวชน ูประชาคมอา ซียน

จํานวน

100,000 บาท

พื่อ ริม ร้างศั ยภาพ ยาวชนใ ้มีทั ษะ และความรู้ในด้าน
ังคม วัฒนธรรม ภาษา และประชาคมอา ซียน โดย ารจัด
ิจ รรม ข้าคายตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 และฉบับแ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับ
ที่ 6 ป พ.ศ.2552 )
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนา ังคม น้า 96 ลําดับที่ 4
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ
โครง าร ง ริม/พัฒนา ลุมอาชีพในตําบลคลอง มือง

จํานวน

100,000 บาท

ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
และลู จ้างประจํา
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจัด ิจ รรมพัฒนา ลุมอาชีพ รือ ลุม ตรี อบรมและศึ ษาดู
งาน รู้ น้าที่บทบาทของตน อง พื่อนํามา ู ารพัฒนาอาชีพของ
มาชิ ลุม ได้อยางมีประ ิทธิภาพ
ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และฉบับแ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 ป พ.ศ.2552
) มาตรา 67 6)
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนา ังคม น้า 97 ลําดับ
ที่ 11
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ
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โครง าร ริม ร้างคุณภาพชีวิตคนพิ าร

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,339,320 บาท

รวม

1,366,320 บาท

รวม

1,366,320 บาท

จํานวน

891,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร พนั งาน วนท้องถิ่น และ งินปรับปรุง งิน
ดือนข้าราช าร พนั งาน วนท้องถิ่นประจําป พ.ศ. 2565
1) ตําแ นง ผู้อํานวย าร องชาง
2) ตําแ นง นายชางโยธา และ
3) ตําแ นง นายชาง ขียนแบบ
จํานวน 12 ดือน จํานวน 3 อัตรา
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
จํานวน

42,600 บาท

พื่อ ง ริม ารจัด ิจ รรมตาง ๆ ของผู้พิ ารในตําบลคลอง มือง
และจัดฝึ อบรม พื่อฟื้นฟู มรรถภาพแ ผู้พิ าร
ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และฉบับแ ้ไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 6 ป พ.ศ.2552
) มาตรา 67 6)
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 )ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศา ตร ารพัฒนา ังคม น้า 95 ลําดับที่ 3
ปรา ฏในแผนงาน ังคม ง คราะ งาน วั ดิ าร ังคมและ
ังคม ง คราะ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว
1) ตําแ นง นายชางโยธา
2) ตําแ นง นายชาง ขียนแบบ
จํานวน 12 ดือน จํานวน 2 อัตรา
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

งินประจําตําแ นงพนั งาน วนท้องถิ่นประจําป พ.ศ. 2565
ตําแ นง ผู้อํานวย าร องชาง
จํานวน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จํานวน

374,400 บาท

1 คาตอบแทนพนั งานจ้าง ตําแ นง ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 208,200 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว บั ค ะ
และชุมชน
2 คาตอบแทนพนั งานจ้าง ตําแ นง ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 166,200 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว บั ค ะ
และชุมชน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแ นง ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 12 ดือน จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 16,320 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน

จํานวน

16,320 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

973,000 บาท

รวม

253,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

คาตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่ได้รับ ารแตงตั้งใ ้ดํา นิน
าร ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจ้าง ารบริ ารพั ดุภาครัฐตาม ลั
ณฑที่ ํา นด ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 ันยายน 2561
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จํานวน

5,000 บาท

งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร พื่อจาย ปน งินชวย
ลือคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารแ พนั งาน วน
ตําบล
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
คา ชาบ้าน
จํานวน

48,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

คา ชาบ้าน ตําแ นง ผู้อํานวย าร องชาง พื่อจาย ปน งินชวย
ลือคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบล
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
ค่าใช้สอย

รวม

425,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาถาย อ าร , คา ย็บ นัง ือ
รือ ข้าป นัง ือ , คาซั ฟอ , คา ําจัดขยะ รือ ิ่งปฏิ ูล , คา
ระวางบรรทุ , คา ช้าทรัพย ิน ย ว้น คา ชาบ้าน) , คา
โฆษณา และ ผยแพรประชา ัมพันธ รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง
มาโฆษณาประชา ัมพันธและ ผยแพรขาวทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน โรงม ร พ คาจัดทํา อ าร ประชา ัมพันธ รือ
ิ่งพิมพตาง ๆ) , คาธรรม นียมตางๆ , คา บี้ยประ ัน ,คาใช้จาย
ใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา , คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภาย
นอ ชน คาจ้างที่ปึ ษา คาจ้างออ แบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
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ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้ ชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุงโด มน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
มัน ัตว , คาจ้างแรงงานราษฎร รณีดํา นิน อง , คาจ้าง มาที่มี
ลั ษณะ ารจ้างทํา พื่อใ ้ได้มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ ป้ายชื่อ
ํานั งาน รือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลั ษณะ ปน ิง อ ร้าง , คาติดตั้ง
ไฟฟ้า พื่อใช้ในราช าร 1) คาปั าพาด ายภายนอ ถานที่
ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารไฟฟ้า รวมถึง คาติดตั้ง ม้อ
แปลง ครื่องวัด และอุป รณไฟฟ้าซึ่ง ปน รรม ิทธิ์ของ าร
ไฟฟ้า 2) คาจ้าง มา ดิน ายไฟฟ้าและติดตั้งอุป รณไฟฟ้า พิ่ม
ติม รวมถึง ารซอมแซม บํารุงรั ษา รือปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า าร พิ่ม ําลังไฟฟ้า ารขยาย ขตไฟฟ้า 3) คาวางทอ
ประปาภายนอ ถานที่ราช าร พื่อใ ้ราช ารได้ใช้บริ ารน้ํา
ประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุป รณประปา ซึ่ง ปน
รรม ิทธิ์ของ ารประปา 4) คาจ้าง มา ดินทอประปาและติด
ตั้งอุป รณประปา พิ่ม ติม รวมถึง ารซอมแซม บํารุงรั ษา รือ
ปรับปรุงระบบประปา 5) คาใช้จายใน ารติดตั้งโทรศัพทพื้น
ฐาน 6) คา ชาทรัพย ิน รวมถึง งินที่ต้องจายพร้อม ับ าร ชา
ทรัพย ิน ชน คา ชารถยนต คา ชาอาคาร ิ่งปลู ร้าง คา ชา
ที่ดิน คา ชารับลวง น้า ย ว้นคา ชาบ้านและคา ชาตู้
ไปรษณีย 7) คาภาษี ชน คาภาษีโรง รือน ปนต้น 8) คา
ธรรม นียม ย ว้น คาธรรม นียม ารโอน งินผานธนาคาร 9) คา
บี้ยประ ัน 10) คาจ้าง มาบริ าร พื่อใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง
นึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แตมิใช ปน าร
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและ ิ่ง อ
ร้าง ชน งาน ํารวจออ แบบและควบคุม าร อ ร้าง งานตรวจ
อบและรับรองมาตรฐาน และงาน ทคนิคตาง ๆ ที่ อ ชนมีความ
ชํานาญมา วา 11) คาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คา
บริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

พื่อ ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่
พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คา
ธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตาง ๆ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
1 คาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ คาครุภัณฑ) ที่ ปนทรัพย ิน รืออยูในความรับผิดชอบ
ขององค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง
จํานวน 20,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
2 คาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ คาที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง) ที่ ปนทรัพย ิน รืออยูในความ
รับผิดชอบขององค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง ชน ครื่อง ูบ
น้ํามือโย , บอบาดาล, ระบบประปา, ถนนดิน, ถนนลู รัง, ถนน
ินคลุ , ถนนคอน รีต ริม ล็ และถนนลาดยาง ฯลฯ
จํานวน 200,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
1 ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน นัง ือ , ครื่องคิด
ลขขนาด ล็ , ครื่อง จาะ ระดาษขนาด ล็ , ที่ ย็บ ระดาษ
ขนาด ล็ , ไม้บรรทัด ล็ , รรไ ร , ้าอี้พลา ติ , แปรงลบ
ระดานดํา , ตรายาง , ขาตั้ง ระดานดํา) , ที่ถูพื้น , ตะแ รงวาง
อ าร , ครื่องตัดโฟม , ครื่องตัด ระดาษ , ครื่อง ย็บ
ระดาษ , ุญแจ , ภาพ ขียน , แผนที่ , พระบรมฉายา
ลั ษณ , แผงปดประ าศ , แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวย
งาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตางๆ , มูลี่ , มานปรับแ ง ตอ
ผืน) , พรม ตอผืน) , นาฬิ าตั้ง รือแขวน , พระพุทธรูป , พระ
บรมรูปจําลอง , ระ ปา , ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ
ํานั งาน ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
2 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ
ดิม ชน ระดาษ , มึ , ดิน อ , ปา า , ยางลบ , น้ํายาลบ
คําผิด , ทป าว , ลวด ย็บ ระดาษ , าว , ชอลค , มุด , ซอง
อ าร , ตลับผง มึ , น้ํา มึ ปรินท , ทป พีวีซี แบบ
ใ , น้ํายาลบ ระดาษไข , ระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป
, ป๊ , ข็ม มุด , ระดาษคารบอน , แฟ้ม , มุดบัญชี , มุด
ประวัติข้าราช าร , แบบพิมพ , ผ้า ําลี , ธงชาติ , ิ่งพิมพที่ได้
จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ , ของใช้ใน ารบรรจุ ีบ
อ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั
งาน ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ ํานั งาน ของภายในองค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน

รวม

295,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 75/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:52

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
1 ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ไมโครโฟน , ขาตั้ง
ไมโครโฟน , ัวแร้งไฟฟ้า , ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า , ครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า , มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า , ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
โดย ปนคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอ องค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
2 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ฟว , ทป
พัน ายไฟฟ้า , ายไฟฟ้า , ลอดไฟฟ้า , ลอดไฟ , ข็มขัดรัด
ายไฟฟ้า , ปลั๊ ไฟฟ้า , วิตชไฟฟ้า , ลอดวิทยุทรานซิ
ต ตอร และชิ้น วนวิทยุ , ลู ถ้วย ายอา าศ , รีซี
ตอร , มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร , ขา ลอด
ฟลูออ ร ซนซ , บร อร , ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับ
วิทยุ ครื่องรับโทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ โดย ปน
คาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอ องค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
3 ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รายจาย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ าร
ซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ
ปน ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน ดอ ลําโพง , แผง
วงจร , ผังแ ดงวงจรตางๆ , แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดย ปนคา
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอ องค ารบริ าร วน
ตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 76/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:53

วั ดุ อ ร้าง
1 ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ไม้ตาง ๆ
, ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , ิ่ว , ียม , ลื่อย , ขวาน , บไ
ไม้ , ทปวัดระยะ , ครื่องวัดขนาด ล็ ตลับ
มตร ลู ดิ่ง , วาน , โถ ้วม , อางล้างมือ , ราวพาดผ้า ฯลฯ
โดย ปนคาวั ดุ อ ร้าง ของภายในองค ารบริ าร วนตําบล
คลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
2 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน น้ํามันทา
ไม้ , ทิน นอร , ี , ปูนซี มนต , ทราย , อิฐ รือซี มนต
บล็อ , ระ บื้อง , ัง ะ ี , ตะปู , ล็ ้น , แปรงทา ี , ปูน
ขาว ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ อ ร้าง ของภายในองค ารบริ าร
วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
3 ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รายจาย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ าร
ซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ
ปน ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน ทอน้ําและอุป รณ
ประปา , ทอตาง ๆ , ทอน้ําบาดาล ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ อ
ร้าง ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 77/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:53

วั ดุยานพา นะและขน ง
1 ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา ชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , ุญแจปา ตาย , ุญแจ
ลื่อน , คีมล็อค , ล็อค ียร , ล็อคครัตช , ระจ โค้งมน , ล็อค
พวงมาลัย , ัญญาณไฟ ระพริบ , ัญญาณไฟฉุ ฉิน , รวย
จราจร ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ของภายใน
องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
2 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ยางรถ
ยนต , น้ํามัน บร , นอตและ รู , ายไมล , พลา , ฟลม รอง
แ ง ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ของภายใน
องค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
3 ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รายจาย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ าร
ซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ
ปน ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน บาะรถ
ยนต , ครื่องยนต อะไ ล) , ชุด ียรรถยนต , บร , ครัช , พวง
มาลัย , ายพานใบพัด , ม้อน้ํา , ัว ทียน , แบต ตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟ น้า , ไฟ บร , อานจั รยาน , ตลับลู
ปืน , ระจ มองข้างรถยนต , ันชนรถยนต , ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
โดย ปนคาวั ดุยานพา นะและขน ง ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 78/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:53

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

1 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน แ ุง
ต้ม , น้ํามัน ชื้อ พลิง , น้ํามันดี ซล , น้ํามัน าด , น้ํามัน
บนซิน , น้ํามัน ตา , น้ํามันจารบี , น้ํามัน ครื่อง , ถาน , า
ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
1 ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ขาตั้ง ล้อง , ขาตั้ง
ขียนภาพ , ลองและระวิงใ ฟลมภาพยนตร , ครื่อง รอ
ทป , ลน ซูม , ระ ปาใ ล้องถายรูป ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ
โฆษณาและ ผยแพร ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง
มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
2 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ
ดิม ชน พู ัน , ี , ระดาษ ขียนโป ตอร , ฟลม , มมโมรี่ าร
ด , ฟลม ไลด , แถบบันทึ ียง รือภาพ ภาพยนตร,วีดีโอ
ทป,แผนซีดี) , รูป ี รือขาวดําที่ได้จา ารล้าง อัดขยาย , ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ของภาย
ในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน
วั ดุคอมพิว ตอร
1 ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพ
มีลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อ
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นําไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน แผน รือจานบันทึ
ข้อมูล ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
2 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน อุป รณ
บันทึ
ข้อมูล
Diskette, Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc ,
Digital Video Disc , Flash Drive) , ทปบันทึ
ข้อมูล
ReelMagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) ,
ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร , ตลับผง
มึ ํา รับ ครื่องพิมพแบบ ล ซอร , ระดาษตอ นื่อง , าย
ค บิล ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ของภายในองค าร
บริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
3 ประ ภทวั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รายจาย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งของที่ใช้ ปนอุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ าร
ซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ
ปน ารซอมบํารุงป ติ รือคาซอม ลาง ชน นวยประมวล
ผล , ฮารดดิ ไดรฟ , ซีดีรอมไดรฟ , แผน รองแ ง , แผงแป้น
อั ขระ รือแป้นพิมพ Key Board) , มนบอรด Main Board) ,
มมโมรี่ชิป Memory Chip) ชน RAM , คัตซีทฟด
ตอร Cut Sheet Feeder) , มา Mouse) , พริน ตอร วิตชิ่ง
บอ ซ Printer Switching Box) , ครื่อง ระจาย
ัญญาณ Hub) , แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
ปนต้น , ครื่องอานและบันทึ ข้อมูลแบบตาง ๆ ชน แบบ ดิ
ตต Diskette) แบบฮารดดิ ต Hard Disk) แบบซีดีรอม CDROM) แบบออพติคอล Optical) ปนต้น ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุ
คอมพิว ตอร ของภายในองค ารบริ าร วนตําบลคลอง มืองที่อยู
ในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
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และชุมชน
วั ดุจราจร

จํานวน

30,000 บาท

งานไฟฟ้าและประปา

รวม

275,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

275,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

275,000 บาท

จํานวน

275,000 บาท

1 ประ ภทวั ดุคงทน รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย ภาพมี
ลั ษณะคงทนแตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนํา
ไปใช้งานแล้ว ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอมแซมใ ้ใช้
งานได้ดัง ดิม รือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ชน ัญญาณไฟ ระ
พริบ , ัญญาณไฟฉุ ฉิน , รวยจราจร , แผง ั้นจราจร , ป้าย
ตือน , แทนแบริ ออร แบบพลา ติ และแบบคอน รีต) , ป้ายไฟ
ยุดตรวจ , แผนป้ายจราจร , ระจ โค้งมน , ไฟแวบ , ระบอง
ไฟ ฯลฯ โดย ปนคาวั ดุจราจร ของภายในองค ารบริ าร วน
ตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
2 ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของโดย
ภาพมีลั ษณะ มื่อใช้แล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป แปร ภาพ รือ
ปลี่ยนไปในระยะ วลาอัน ั้น รือไมคง ภาพ ดิม ชน ยางชะลอ
ความ ร็วรถ รือยานพา นะ , ติ๊ อรติดรถ รือยาน
พา นะ โดย ปนคาวั ดุจราจร ของภายในองค ารบริ าร วน
ตําบลคลอง มืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะ
และชุมชน

งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
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คาติดตั้งไฟฟ้า โดย ารไฟฟ้า วนภูมิภาค อํา ภอจั ราช จัง วัด
นครราช ีมา พื่อจาย ปนคาดํา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้าและคา
ดํา นิน ารไฟฟ้า อง วาง บ้านโจด ระทิง มูที่ 1 , บ้านคลอง
มือง มูที่ 2 , บ้านพระนารายณ มูที่ 3 , บ้าน นองขาม
น้อย มูที่ 4 , บ้านดงพลอง มูที่ 5 , บ้าน นอง ญ้าปล้อง มู
ที่ 6 , บ้าน นอง ต็งน้อย มูที่ 7 , บ้านทรัพย จริญ มูที่ 8
, บ้าน ัวนาคํา มูที่ 9 , บ้าน ายธาร มูที่ 10 และ บ้านโค ไม้
งาม มูที่ 11 จํานวน 11 มูบ้าน จํานวน 275,000 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ค ะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ตาม
ยุทธศา ตรด้านโครง ร้างพื้นฐาน แนวทาง ารพัฒนา ารจัดใ ้มี
และบํารุงรั ษาโครง ร้างพื้นฐาน ทางบ ทางน้ํา และทางระบาย
น้ํา และ ารปรับปรุงบํารุงรั ษาใน ขตชุมชนและท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2
ลําดับที่ 6 – 27 น้า 135 – 140)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

280,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

280,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารแขงขัน ีฬาคลอง มือง ัมพันธต้านยา พติด
พื่อจัด ารแขงขัน ีฬาประจําประดับตําบล พื่อจาย ปนคาจ้าง
มาจัด ตรียม นาม ีฬา จัด ตรียม ถานที่ คา ครื่อง ียง คาป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร คาอุป รณ ีฬาที่ใช้ใน ารแขงขัน คา
ตอบแทน จ้า น้าที่ประจํา นาม คาตอบแทน จ้า น้าที่จัด ารแขง
ขัน ีฬา คาจัดทํา ียรติบัตร คาถ้วยรางวัล คา งินรางวัล คาพิธี
ปด-ปด ารแขงขัน คาริ้วขบวน คา วชภัณฑและอุป รณ
วชภัณฑ คาชุด ีฬา ํา รับนั ีฬา คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
ํา รับนั ีฬา คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมีแอล อฮอล คาใช้
จายอื่นที่จํา ปนต้องใช้ในโครง ารฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
มาตรา 67 6) คือ องค ารบริ าร วนตําบลมี น้าที่ ง ริม าร
พัฒนา ตรี ด็ ยาวชน ผู้ ูงอายุ และผู้พิ าร ประ อบ ับพระ
ราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องค ารบริ าร วนตําบล มีอํานาจ
และ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร าธารณะ พื่อประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้าน าร ง ริม ีฬา
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 141 ลําดับที่ 2
ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร งาน ีฬา
และนันทนา าร

น้า : 83/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:53

โครง ารแขงขัน ีฬา ด็ และ ยาวชนรุนอายุไม ิน 12 ป
พื่อจัด ารแขงขัน ีฬา ด็ และ ยาวชนรุนอายุไม ิน 12 ป ปน
คาจ้าง มาจัด ตรียม นาม ีฬา จัด ตรียม ถานที่ คา ครื่อง
ียง คาป้ายประชา ัมพันธโครง าร คาอุป รณ ีฬาที่ใช้ใน าร
แขงขัน คาตอบแทน จ้า น้าที่ประจํา นาม คาตอบแทน จ้า น้าที่
จัด ารแขงขัน ีฬา คาจัดทํา ียรติบัตร คาถ้วยรางวัล คา งิน
รางวัล คาพิธี ปด-ปด ารแขงขัน คาริ้วขบวน คา วชภัณฑและ
อุป รณ วชภัณฑ คาชุด ีฬา ํา รับนั ีฬา คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม ํา รับนั ีฬา คาอา ารและ ครื่องดื่มไมมี
แอล อฮอล คาใช้จายอื่นที่จํา ปนต้องใช้ในโครง ารฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
มาตรา 67 6) คือ องค ารบริ าร วนตําบลมี น้าที่ ง ริม าร
พัฒนา ตรี ด็ ยาวชน ผู้ ูงอายุ และผู้พิ าร ประ อบ ับพระ
ราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้แ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องค ารบริ าร วนตําบล มีอํานาจ
และ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร าธารณะ พื่อประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้าน าร ง ริม ีฬา
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 142 ลําดับที่ 6
ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร งาน ีฬา
และนันทนา าร

จํานวน

50,000 บาท
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โครง ารจัด งทีมนั ีฬา ข้าแขงขัน ีฬา
พื่อจัด งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน ีฬาในระดับอํา ภอ จัง วัด และ
ระดับประ ทศ ปนคา บี้ย ลี้ยง ดินทางไปราช าร คาตอบแทน
ํา รับผู้ควบคุม รือผู้ฝึ อน คาใช้จายใน ารฝึ ซ้อม ีฬา คา
อุป รณ ีฬา ของผู้ควบคุม ผู้ฝึ อนและนั ีฬา คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ใช้ใน ารแขงขัน ีฬาฯลฯ ปนไปพระราชบัญญัติ ภา
ตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม
ติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 6) คือ องค ารบริ าร วน
ตําบลมี น้าที่ ง ริม ารพัฒนา ตรี ด็ ยาวชน ผู้ ูงอายุ และผู้
พิ าร ประ อบ ับพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร
ระจายอํานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องค ารบริ าร วน
ตําบล มีอํานาจและ น้าที่ใน ารจัดระบบ ารบริ าร าธารณะ
พื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นด้าน าร ง ริม ีฬา
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 142 ลําดับที่ 3
ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร งาน ีฬา
และนันทนา าร

จํานวน

30,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

350,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารจัดงาน ิจ รรม ิจ รรมวัน ด็ แ ง
ชาติ ง ริมใ ้ ด็ มีพัฒนา ารด้านราง าย อารมณ ังคมและ
ติปัญญารู้ถึงความ ําคัญของตน ี่ยว ับ ิทธิ น้าที่ ความรับ
ผิดชอบ ระ บียบวินัย ที่มีตอตน องและ ังคมรวมทั้ง พื่อใ ้ ด็ ได้
รับความ นุ นาน พลิด พลิน ล้าคิด ล้าทํา ล้าแ ดงออ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
มาตรา 67 6) คือ องค ารบริ าร วนตําบลมี น้าที่ ง ริม าร
พัฒนา ตรี ด็ ยาวชน ผู้ ูงอายุ และผู้พิ าร
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 148 ลําดับที่ 24
ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ศา นาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครง าร ข้าคายอบรม ด็ ยาวชน ริม ร้างคุณธรรม จริยธรรม จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ

พื่อจัด ิจ รรม ข้าคาย ริม ร้างคุณธรรมจริยธรรมและนํา ลั
ธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล
และองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติม) ฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 6) คือ องค ารบริ าร วนตําบลมี
น้าที่ ง ริม ารพัฒนา ตรี ด็ ยาวชน ผู้ ูงอายุ และผู้พิ าร
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติมครั้ง
ที่ 2/2563 น้าที่ 148 ลําดับที่ 24
ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร งาน
ศา นาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

งานก่อสร้าง

รวม

6,600,000 บาท

งบลงทุน

รวม

6,600,000 บาท

รวม

2,498,000 บาท

จํานวน

2,498,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
ประ ภท งินอุด นุน อ ชน
พื่อจาย ปนคาใช้จายที่องค รป ครอง วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
อุด นุนใ ้แ นวยงานที่ขอรับ งินอุด นุน พื่อใ ้ดํา นิน ารตาม
ภาร ิจที่อยูในอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ
อุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลคลอง มือง ใน ารจัด ิจ รรม ง
ริมวัฒนธรรมประ พณีท้องถิ่น ดังนี้
1. โครง าร ง ริมประ พณี ง รานต จํานวน 100,000
บาท
2. โครง าร ง ริมประ พณีบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000
บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง รถ ระ ช้าไฟฟ้า)
พื่อจาย ปนคาครุภัณฑยานพา นะและขน ง รถ ระ ช้า
ไฟฟ้า) ขนาดความ ูงไมต่ํา วา 12 มตร ครื่องยนตดี ซล 4
ูบ 4 จัง วะ มี ําลังแรงม้าไมน้อย วา 130 แรงม้า จํานวน 1
คัน
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา งาน อ ร้าง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 2/2563
ลําดับที่ 45 น้า 190)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

4,102,000 บาท

จํานวน

2,653,000 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มูบ้าน บ้านดง
พลอง มูที่ 5 ตําบลคลอง มือง อํา ภอจั ราช จัง วัดนครราช ีมา
พื่อจาย ปนคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ภายใน มู
บ้าน บ้านดงพลอง มูที่ 5 ตําบลคลอง มือง อํา ภอจั
ราช จัง วัดนครราช ีมา ชวงที่1) ขนาดผิวจราจร ว้าง 6.00
มตร ระยะทางไมน้อย วา 476.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีปริมาณพื้นที่คอน รีต ริม ล็ ไมน้อย วา 2,856 ตาราง
มตร และ
ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจร ว้าง 6.00 มตร ระยะทางไมน้อย
วา 289.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีปริมาณพื้นที่คอน รีต
ริม ล็ ไมน้อย วา 1,734 ตาราง มตร ตามรายละ อียดแบบ
รูปราย ารขององค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง ํา นด
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา งาน อ ร้าง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 2/2563
ลําดับที่ 17 น้า 113
ตามยุทธศา ตรด้านโครง ร้างพื้นฐาน แนวทาง ารพัฒนา ารจัด
ใ ้มีและบํารุงรั ษาโครง ร้างพื้นฐาน ทางบ ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา และ ารปรับปรุงบํารุงรั ษาใน ขตชุมชนและท้องถิ่น)
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โครง าร อ ร้างถนน ินคลุ บ้าน นองขามน้อย มูที่ 4 และบ้าน จํานวน
โค ไม้งาม มูที่ 11 ตําบลคลอง มือง อํา ภอจั ราช จัง วัด
นครราช ีมา

1,409,000 บาท

พื่อจาย ปนคา อ ร้างถนน ินคลุ บ้าน นองขามน้อย มูที่ 4
และบ้านโค ไม้งาม มูที่ 11 ตําบลคลอง มือง อํา ภอจั
ราช จัง วัดนครราช ีมา ขนาดผิวจราจร ว้าง 6.00 มตร ระยะ
ทางไมน้อย วา 1,400.00 มตร นา 0.15 มตร ตามราย
ละ อียดแบบรูปราย ารขององค ารบริ าร วนตําบลคลอง มือง
ํา นด
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา งาน อ ร้าง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 พิ่ม ติมครั้งที่ 2/2563
ลําดับที่ 4 น้า 109 และลําดับที่ 11 น้า 111
ตามยุทธศา ตรด้านโครง ร้างพื้นฐาน แนวทาง ารพัฒนา ารจัด
ใ ้มีและบํารุงรั ษาโครง ร้างพื้นฐาน ทางบ ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา และ ารปรับปรุงบํารุงรั ษาใน ขตชุมชนและท้องถิ่น)
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ คา K)
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ คา K)
พื่อจาย ปน งินชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ คา K) คา อ
ร้าง ิ่ง าธารณูปโภคและ ิ่ง าธารณูป าร)
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1837 ลงวันที่ 11 ันยายน 2560 และ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
จํานวน 40,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา งาน อ ร้าง

จํานวน

40,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

580,000 บาท

รวม

550,000 บาท

รวม

550,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

จํานวน

170,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนประจํา ดือนแ พนั งาน วนตําบล และ งิน
ปรับปรุง งิน ดือน รณีมี าร ลื่อนขั้น งิน ดือน ประจําป ลื่อน
ระดับตําแ นง รือรับโอนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับ พิ่ม
ํา รับคุณวุฒิที่ .พ. รือ .อบต. รับรองวา ปนคุณวุฒินั้น ปน
คุณ มบัติ ฉพาะตําแ นงที่ได้รับ ารบรรจุแตงตั้ง ตําแ นงดังนี้
1. นั วิชา าร ษตร
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง ริม าร ษตร
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปนคาจ้าง พนั งานจ้าง พนั งานจ้างตามภาร ิจ และ
งินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจ้าง ํา รับพนั งาน
จ้าง พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง ริม าร ษตร
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัด าวั ดุทาง าร ษตร ชน ปุย วั ดุ
พาะชํา อุป รณใน ารขยายพันธุพืช ครื่องมือ าร ษตร ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง ริม าร ษตร

น้า : 90/92

วันที่พิมพ : 2/3/2565 13:06:53

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ําจัดวัชพืชในแ ลงน้ําและชุมชนตําบลคลอง มือง
พื่อจัด ิจ รรม ําจัดวัชพืชในแ ลงน้ําชุมชนตําบลคลอง
มือง และปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งานอนุรั ษแ ลงน้ําและ
ป่าไม้
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจ ใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ํา นดใ ้
องค ารบริ าร วนตําบลมีอํานาจและ น้าที่ใน ารจัดระบบ าร
บริ าร าธารณะ พื่อประโยชนของประชาชนในท้อง
ถิ่น มาตรา 16 ข้อ 2) ารจัดใ ้มีและบํารุงรั ษาทางบ ทาง
น้ํา และทางระบายน้ํา ประ อบ ับพระราชบัญญัติ ภาตําบลและ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมจา ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 บัญญัติใ ้องค ารบริ าร วนตําบลมี
น้าที่ต้องทําใน ขตองค ารบริ าร วนตําบล ดังนี้ ข้อ 7) คุ้ม
ครอง ดูแล และบํารุงรั ษาทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชนและ
ค ะ น้าที่ 162 ลําดับที่ 1
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ิ่งแวดล้อมและทรัพยา ร
ธรรมชาติ
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โครง ารปลู ต้นไม้ ฉลิมพระ ียรติ
พื่อจัด ิจ รรมปลู ต้นไม้ ฉลิมพระ ียรติและ พิ่มจํานวนพื้นที่ ี
ขียวใ ้มา ขึ้นในพื้นที่ตําบลคลอง มือง
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อํานาจใ ้แ องค ารบริ าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
บัญญัติไว้วาใ ้องค ารบริ าร วนตําบลมี น้าที่ใน ารจัดระบบ
บริ าร าธารณะ พื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตน
อง ข้อ 24) ารจัด าร ารบํารุงรั ษา และ ารใช้ประโยชนจา
ป่าไม้ ที่ดินทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม ประ อบ ับพระ
ราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
แ ้ไข พิ่ม ติมจา ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 บัญญัติใ ้
องค ารบริ าร วนตําบลมี น้าที่ต้องทําใน ขตองค ารบริ าร
วนตําบล ดังนี้ ข้อ 7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรั ษาทรัพยา ร
ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563 แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชนและ
ค ะ น้าที่ 162 ลําดับที่ 2
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ิ่งแวดล้อมและทรัพยา ร
ธรรมชาติ

จํานวน

10,000 บาท
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โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช
พื่อ ํารวจพันธุไม้และ ํารวจพื้นที่ป่า าธารณะตําบลคลอง
มือง ปรา ฏในแผนงาน ษตร งานอนุรั ษแ ลงน้ําและ
ป่าไม้
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 แ ้ไขฉบับ พิ่ม ติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแ ง ฎ มายองค ารบริ าร วนตําบล
อาจจัดทํา ิจ ารใน ขตองค ารบริ าร วนตําบล ข้อ7 ) บํารุง
และ ง ริม ารประ อบอาชีพของราษฎร ตาม นัง ือ รม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
ม ราคม2558 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว1470 ลงวันที่ 25 ร ฎาคม 2560 นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว1426 ลงวัน
ที่ 4 มษายน 2562 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ
จายคาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั
ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2/2563 แผนงาน ง ริม าร ษตรตามแนวพระราช
ดําริ น้าที่ 77 ลําดับที่ 5
ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ิ่งแวดล้อมและทรัพยา ร
ธรรมชาติ

จํานวน

50,000 บาท

