
แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,629,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,707,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 452,772

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

464,000

อุดหนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลคลองเมือง

180,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,629,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,707,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 452,772

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

464,000

อุดหนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลคลองเมือง

180,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,059,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,380,000 350,000 2,406,168 250,000 380,000 891,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 42,600

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 188,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 772,000 220,000 945,480 170,000 374,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

61,500 24,000 102,000 16,320

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

490,000 40,000 30,000 60,000 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 80,000 20,000 5,000

คาเชาบ้าน 222,000 72,000 48,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,059,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

380,000 9,037,168

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

126,600

เงินประจําตําแหนง 294,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 188,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 170,000 2,651,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

203,820

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

820,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

115,000

คาเชาบ้าน 342,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 35,000 3,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 200,000

ประเภทรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

260,000 80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล นายกอบต. 
รองนายก สมาชิก สภา
ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการให้ อบต. 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง  คา
ลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

108,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 220,000

ประเภทรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

340,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

65,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล นายกอบต. 
รองนายก สมาชิก สภา
ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการให้ อบต. 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง  คา
ลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลองค์การ
บริหารสวนตําบลคลอง
เมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทางคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

500,000

คาใช้จายในโครงการจัด
ทําแผนที่ภาษี

70,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คา
ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ และพวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน 
ฯลฯ

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมสัมมนา

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลองค์การ
บริหารสวนตําบลคลอง
เมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทางคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

500,000

คาใช้จายในโครงการจัด
ทําแผนที่ภาษี

70,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คา
ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ และพวงมาลา 
คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน 
ฯลฯ

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมสัมมนา

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานการปกปอง
สถาบันของชาติ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎหมายแก
บุคลากรท้องถิ่น

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 112,000 100,000 50,000 220,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง  และ
ผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการ
ให้ อบต. เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
เดินทาง  คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ

780,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุจราจรทางถนน

60,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้อง
ถิ่น

100,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานการปกปอง
สถาบันของชาติ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎหมายแก
บุคลากรท้องถิ่น

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 482,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง  และ
ผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการ
ให้ อบต. เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
เดินทาง  คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ

780,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุจราจรทางถนน

60,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการ
สงเคราะห์จัดหารถ
รับ-สง เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารสวนตําบลคลอง
เมือง

42,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000

โครงการ
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้
ปกครอง

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

51,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

36,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการ
สงเคราะห์จัดหารถ
รับ-สง เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารสวนตําบลคลอง
เมือง

42,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000

โครงการ
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้
ปกครอง

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

51,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

36,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
หนังสือเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

617,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
หนังสือเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

617,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทคาใช้จาย
กิจกรรมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างพัฒนาการ
นอกสถานที่

50,000

ประเภทคาใช้จาย
โครงการเสริมสร้าง
กําลังใจในการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย

30,000

ประเภทคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

20,000

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

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทคาใช้จาย
กิจกรรมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างพัฒนาการ
นอกสถานที่

50,000

ประเภทคาใช้จาย
โครงการเสริมสร้าง
กําลังใจในการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย

30,000

ประเภทคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

20,000

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

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

50,000

โครงการการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนสู
ประชาคมอาเซียน

100,000

โครงการสง
เสริม/พัฒนากลุมอาชีพ
ในตําบลคลองเมือง

100,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

50,000

โครงการการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนสู
ประชาคมอาเซียน

100,000

โครงการสง
เสริม/พัฒนากลุมอาชีพ
ในตําบลคลองเมือง

100,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

5,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

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
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

5,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

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
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดวัชพืชใน
แหลงน้ําและชุมชน
ตําบลคลองเมือง

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 80,000 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 10,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,612,800

วัสดุกอสร้าง 5,000 50,000 30,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 30,000 20,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 150,000 100,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 10,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 70,000 100,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 54,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000 50,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุกีฬา 20,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:08:07 หน้า : 21/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดวัชพืชใน
แหลงน้ําและชุมชน
ตําบลคลองเมือง

50,000 50,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 250,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 115,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,642,800

วัสดุกอสร้าง 95,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 390,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 270,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 54,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

90,000

วัสดุการเกษตร 30,000 50,000

วัสดุกีฬา 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุจราจร 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 150,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

2,965,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 275,000

ประเภทเงินอุดหนุน
เอกชน

200,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุจราจร 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

2,965,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 275,000

ประเภทเงินอุดหนุน
เอกชน

200,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง (รถกระเช้า
ไฟฟา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านดงพลอง 
หมูที่ 5 ตําบลคลอง
เมือง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองขาม
น้อย หมูที่ 4 และบ้าน
โคกไม้งาม หมูที่ 11 
ตําบลคลองเมือง อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

รวม 14,618,972 11,404,060 2,008,000 10,136,648 865,000 633,000 2,614,320 630,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:08:07 หน้า : 25/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง (รถกระเช้า
ไฟฟา)

2,498,000 2,498,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านดงพลอง 
หมูที่ 5 ตําบลคลอง
เมือง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

2,653,000 2,653,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองขาม
น้อย หมูที่ 4 และบ้าน
โคกไม้งาม หมูที่ 11 
ตําบลคลองเมือง อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1,409,000 1,409,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

40,000 40,000

รวม 6,600,000 690,000 50,200,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 46,511.96 983.75 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 9,909.00 3.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 10,624.77 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 10,095.00 5,958.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 66,515.96 17,569.52 20,000.00 20,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,687.80 1,000.00 150.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,242.00 1,342.00 1,200.00 25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 150.00 430.00 200.00 300.00 % 800.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 320.00 170.00 300.00 33.33 % 400.00
     คาปรับการผิดสัญญา 234,960.00 0.00 82,000.00 -95.12 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

34,450.00 11,005.00 31,000.00 -93.55 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 200.00 150.00 % 500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 271,122.00 14,674.80 124,100.00 15,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 593,264.15 749,671.82 693,000.00 -42.28 % 400,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 593,264.15 749,671.82 695,000.00 400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 1,693.08 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 6,500.00 141,200.00 130,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 100,000.00 109,750.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 106,500.00 252,643.08 230,000.00 50,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 687,377.13 684,617.07 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,011,457.60 9,301,112.71 9,827,900.00 -3.34 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,700,700.21 3,713,112.27 6,000,000.00 7.89 % 6,473,198.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 201,621.47 214,945.09 180,000.00 11.11 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,443,702.70 6,483,250.79 7,000,000.00 -18.57 % 5,700,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 1,002.00 1,000.00 0.20 % 1,002.00
     คาภาคหลวงแร 104,813.10 102,329.91 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 65,604.19 57,570.29 60,000.00 -50.00 % 30,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 1,002.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ : 2/3/2565  13:05:05 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

68,467.00 57,796.75 80,000.00 -62.50 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,284,745.40 20,615,736.88 23,928,900.00 22,714,200.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,721,371.00 26,642,664.00 27,000,000.00 0.00 % 27,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,721,371.00 26,642,664.00 27,000,000.00 27,000,000.00
รวมทุกหมวด 49,043,518.51 48,292,960.10 52,000,000.00 50,200,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง

อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,200,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 20,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 15,800 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 4,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 800 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 400 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 4,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,714,200 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 700,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,473,198 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,700,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,002 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 27,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,000,000 บาท

วันที่พิมพ : 2/3/2565  13:05:43 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 112,863.00 107,465.00 150,000.00 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 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

เงินสํารองจาย 501,323.00 868,986.85 1,160,360.00 -60.98 % 452,772

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 0.00 100 % 464,000

เพื่อจายเป็นเงินสมทบสนับสนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การบริหารสวนตําบล
คลองเมือง ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง

141,660.00 0.00 0.00 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลคลองเมือง
อําเภอจักราช    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
องค์การบริหารสวนตําบลคลองเมือง

0.00 177,683.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

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
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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 นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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 2,743,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,727,864.00 3,039,468.00 3,110,430.00 -22.84 % 2,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

16,350.00 23,730.00 500.00 16,700 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 98,919.00 101,041.13 100,500.00 -52.24 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

คาเชาบ้าน 35,000.00 93,000.00 120,000.00 25 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,030.00 8,250.00 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 58,030.00 118,850.00 210,000.00 680,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 29,227.20 0.00 0.00 0 % 0

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 16,088.00 59,500.00 17.65 % 70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 75,760.00 89,150.00 70,000.00 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 2. โครงการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการป้องกันการทุจริตภาครัฐ  
จํานวน 100,000 บาท
 เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการป้องกันการทุจริตภาครัฐ เพื่อ
เป็นคาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ คาเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องใช้ใน
การอบรมฯ 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564 ) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
หน้าที่ 158

41,640.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

 3. โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2540  จํานวน 
30,000 บาท
 เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
หน้าที่ 158

14,190.00 0.00 0.00 0 % 0

4. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล นายกอบต. รองนายก 
สมาชิก
สภาลูกจ้าง  และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการให้ 
อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
เดินทาง  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ จํานวน
เงิน 200,000 บาท  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

332,522.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล นายกอบต. รองนายก 
สมาชิก สภาลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติ
ราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง  คาลงทะเบียนตางๆ 
ฯลฯ

0.00 105,462.00 310,000.00 -67.74 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวง
มาลา คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทด
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

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก
บุคลากรท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 231,622.43 116,319.50 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 724,961.63 327,019.50 644,500.00 1,060,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 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

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 3,500.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,590.00 56,230.00 90,000.00 33.33 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,650.00 109,455.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 163,144.00 300,228.00 330,000.00 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 80,419.03 45,012.26 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 249,832.21 214,713.53 297,500.00 275,000
รวมงบดําเนินงาน 1,195,967.84 960,811.03 1,482,000.00 2,345,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

  1. ตู้เก็บเอกสารบานเปิด-ปิด  ราคาตู้ละ 
5,500 บาท  จํานวน  2 ตู้ เป็นเงิน 11,000 
บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 
พ.ศ. 2561 มี มอก.  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
แบบ ผ.08  หน้า 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 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป แบบ ผ.08  หน้า 181

8,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดหาวัสดุคงทนโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 
16,000 บาท  จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
32,000 บาท
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณ  นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.5 
GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 
TB   หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือ  ดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี 
Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1 และมี
ขนาดไม  น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0210.5/ว 5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดห

31,780.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network ราคา 10,000 บาท  จํานวน 
2 เครื่อง เป็นเงิน 20,000  บาท
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดาไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที (ppm) 
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
ได้ 
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม
น้อยกวา 128 MB 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา   จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ 
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย (Wi-Fi) 
ได้ 
  - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 

  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย และเกณฑ์ราคา

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:19 หน้า : 11/80



กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ประกาศ 
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏ

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/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
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 250,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 250,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1. คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาสี่ปี ตั้งไว้  50,000 บาท 
เพื่อดําเนินการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน 
และประชุมประชาคมระดับตําบล เพื่อปรับ
ปรุงและทบทวนแผนพัฒนาสามปี แผน
ชุมชน ของตําบลคลองเมือง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพ  แนวทางที่  1  
จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามนโยบาล และบริหารงานอยางโปรงใส
ตรวจสอบได้ หน้า  96

9,980.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0.00 2,960.00 15,000.00 66.67 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 9,980.00 2,960.00 15,000.00 25,000
รวมงบดําเนินงาน 9,980.00 2,960.00 15,000.00 25,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 9,980.00 2,960.00 15,000.00 275,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 799,680.00 661,463.00 1,021,320.00 46.87 % 1,500,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 2,060.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 297,960.00 307,655.00 322,200.00 5.52 % 340,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,880.00 17,485.00 9,420.00 43.31 % 13,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 54,000.00 33.33 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,994.00 10,600.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,994.00 10,600.00 94,000.00 112,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 68,906.00 0.00 0.00 0 % 0

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 127,520.56 131,000.00 45.04 % 190,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลองค์การบริหารสวนตําบล
คลองเมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   

111,887.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลองค์การบริหารสวนตําบล
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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 10,000.00 20 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 180,793.00 151,920.56 186,000.00 372,000
ค่าวัสดุ

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,420.00 48,935.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 103,798.45 109,093.15 160,000.00 110,000
รวมงบดําเนินงาน 294,585.45 271,613.71 440,000.00 594,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
ราคา 33,000 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 Core) จํานวน 1 หนวย 
  มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไมน้อยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน
  ไมน้อยกวา 3.0 GHz
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดัง
นี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผนวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไม
น้อยกวา2GB หรือ
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยงานประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics
     Processing Unit ที่สามารถใช้หนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 2 GB หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ
     ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
-มีหนวยคําจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 

32,600.00 0.00 0.00 0 % 0
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SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 
TB หรือชนิด
 Sold State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 
120 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2. คาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด 
LED สี แบบ Network ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
600?600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีไมน้อยกวา 18 
หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB  
2.0  หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกวา 

 จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือสามารถใช้
งานผานเครือขายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal และ 
Custom
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
งานคลัง   แบบ ผ.08 หน้า 182

10,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 22,000.00 0.00 0 % 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
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 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 (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 594,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 594,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง  และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะเดินทาง  คาลงทะเบียนตางๆ 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  เพื่อเป็นคาใช้
จายในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สินของ
ทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงาน
ปลัดองค์การบริหารสวนตําบลคลองเมืองให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

0.00 150,724.99 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 74,600.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 99,306.65 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,306.65 225,324.99 200,000.00 200,000
ค่าวัสดุ

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
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 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

รวมค่าวัสดุ 214,046.00 286,655.00 270,000.00 334,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 7,332.18 6,206.54 12,000.00 -16.67 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 12,000.00 -16.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,332.18 6,206.54 24,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 320,684.83 518,186.53 494,000.00 554,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 320,684.83 518,186.53 494,000.00 1,148,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

รวมค่าตอบแทน 100,340.00 79,840.00 130,000.00 80,000
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง  และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะเดินทาง  คาลงทะเบียนตางๆ 
ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเดินทางไปราชการ 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
 ,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542,แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
,แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ขององค์การบริหารสวนตําบล
คลองเมือง  พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การ
บริหารสวนตําบลคลองเมือง หน้าที่ 159 
ลําดับที่ 1  
-  กิจกรรม โครงการ  ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  และกิจกรรมแจกจายน้ําเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  กิจกรรม
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นไปตามพระ
ราชบัญญ

570,480.00 0.00 0.00 0 % 0
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2. กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550, 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542,แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
,แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ขององค์การบริหารสวนตําบล
คลองเมือง  พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์การ
บริหารสวนตําบลคลองเมือง หน้าที่ 160 
ลําดับที่ 3  

37,305.00 0.00 0.00 0 % 0

กิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน

0.00 14,050.00 40,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง  และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะเดินทาง  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
รวมงบดําเนินงาน 708,125.00 684,290.00 870,000.00 760,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 708,125.00 684,290.00 870,000.00 760,000
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งานจราจร
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน

0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,629,540.00 1,720,862.00 1,873,684.00 -64.28 % 669,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 6,680.00 0.00 0 % 0
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เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 697,447.00 766,260.00 806,110.00 -36.3 % 513,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 79,714.00 83,160.00 83,260.00 -35.14 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,871.75 6,328.25 9,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 11,471.75 34,328.25 74,000.00 127,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 749.00 70,000.00 14.29 % 80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
1. คาใช้จายในการสงเคราะห์จัดหารถรับ-สง 
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารสวนตําบลคลองเมือง           
เพื่อเป็นการสงเคราะห์ชวยเหลือผู้ปกครองที่
บ้านอยูหางไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม
สามารถหรือไมสะดวกในการนําบุตรหลาน
มารับบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ และเป็นการชวยสงเคราะห์ลดคาใช้
จายของผู้ปกครอง ทําให้ผู้ปกครองมีเวลาใน
การประกอบอาชีพเป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) คือ องค์การ
บริหารสวนตําบลมีหน้าที่สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ 
องค์การบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้าน
การสังคมสงเคราะห์ และด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับ

138,260.00 0.00 0.00 0 % 0
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2. ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร 
เพื่อเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

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

ประเภทคาใช้จายในการสงเคราะห์จัดหารถ
รับ-สง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารสวนตําบลคลองเมือง

0.00 114,100.00 100,200.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 2,400.00 395,000.00 -87.34 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 224,880.00 246,060.00 645,200.00 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 42,468.00 38,055.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,650.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 23,125.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 240.00 240.00 40,000.00 150 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,200.00 18,460.00 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 81,558.00 102,755.00 245,350.00 280,000
รวมงบดําเนินงาน 317,909.75 383,143.25 964,550.00 597,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ 
คุณลักษณะเฉพาะ มีมือจับชนิดบิด มีแผน
ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังตอไป
นี้ (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
งานราชการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 182 ลําดับที่ 12 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 
หน้า 171

11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 21,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. คาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจายเป็นคา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 32/80



ใช้จายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สา
หรับงาน  ประมวลผลแบบที่ 1 *  (จอขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หนวย 
มีหนวยความจาแบบ Cache Memory 
ขนาดไมน้อยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดัง
นี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจา ขนาดไมน้อย
กวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1
 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1 หนวย 

22,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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- มี 

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาเครื่อง
พิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (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
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 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 (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 2,258,808
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 2,258,808

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
              
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ใช้จํานวนเด็กเล็ก จํานวน 
170  คน  คนละ 1,700  บาท  สนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นแล้ว  เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 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 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
-  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)                    
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง
โดยจัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.) ที่อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถาย
โอนภารกิจ ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน 
จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กเล็ก  170  คน 
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และจัดสรรให้เป็นงวดๆ  ทั้งนี้ จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 
เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 
ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานสงเสริม
การศึกษา  หน้า  110

847,720.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)               
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใช้จํานวนเด็ก
เล็ก จํานวน 60  คน  คนละ 430 บาท  
สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแล้ว   เป็นไปตามหนังสือ 
ดวนที่สุด มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 13 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา งานสงเสริมการศึกษา  

31,390.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
            
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 60  คน  
คนละ 300 บาท  สนับสนุนคาเครื่องแบบนัก
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว   
เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 
ลําดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานสงเสริม
การศึกษา

21,900.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 39/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
หนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)           
    
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใช้จํานวนเด็ก
เล็ก จํานวน 60  คน  คนละ 200 บาท  
สนับสนุนคาหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแล้ว เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด 
มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 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 หน้า : 40/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     
          
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใช้จํานวนเด็ก
เล็ก จํานวน 60 คน  คนละ 200 บาท  สนับ
สนุนคาอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแล้วเป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 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 หน้า : 41/80



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
- ประเภทคาใช้จายกิจกรรมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่ 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารถในการเดินทาง  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาบัตรผานประตู 
คาบัตรชมการแสดงสัตว์ คาบริการรถไฟพวง 
คาจอดรถ คาป้ายชื่อ คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
คือ องค์การบริหารสวนตําบลมีหน้าที่ สง
เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ 
องค์การบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้าน
จัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้
ด้อยโอกาสเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานสงเสริ

64,915.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 42/80



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
- ประเภทคาใช้จายโครงการเสริมสร้างกําลัง
ใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย องค์การบริหารสวนตําบล
คลองเมือง เป็นคาป้ายโครงการ คาใช้จายใน
การตกแตง จัดสถานที่  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คา
วุฒิบัตร คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) คือ องค์การ
บริหารสวนตําบลมีหน้าที่ สงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 คือ องค์การบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นด้านจัดการศึกษา การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 111 ลําดับที่ 6 ปรากฏในแผนงาน
การศึก

19,750.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 43/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาใช้จายในการสงเคราะห์จัดหารถรับ-สง 
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารสวนตําบลคลองเมือง

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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

0.00 54,180.00 25,800.00 100 % 51,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00 37,800.00 18,000.00 100 % 36,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00 287,300.00 215,900.00 -5.51 % 204,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
หนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00 25,200.00 12,000.00 100 % 24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0.00 25,200.00 12,000.00 100 % 24,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 44/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

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

ประเภทคาพาหนะนําสงเด็กไปสถาน
พยาบาล

0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,269,875.00 1,274,180.00 979,340.00 1,204,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,370.00 21,300.00 20,000.00 7,964 % 1,612,800

คาอาหารเสริม (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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,081,195.06 1,112,244.42 1,587,376.00 1,732,800
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 31,093.04 25,460.90 36,000.00 38.89 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 9,000.00 11.11 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,093.04 25,460.90 45,000.00 60,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 45/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 2,382,163.10 2,411,885.32 2,611,716.00 3,036,800
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน      จํานวน   2,800,000   บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ) จํานวน  6  โรงเรียน ระดับ
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้งนี้จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว  ดังนี้
                1. โรงเรียนวัดหนองบัวยอด
แก้ว
  2. โรงเรียนไทรทอง
  3. โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
  4. โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
  5. โรงเรียนบ้านดงพลอง
  6. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โดยอุดหนุนในอัตราคนละ 20 บาท  จํานวน
เด็กเล็ก  700 คน  จํานวน 200 วัน ตั้งไว้
จํานวน  2,800,000  บาท  และจัดสรรเป็น
งวดๆ  ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น

2,747,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 46/80



แล้ว 
เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา  
หน้า  148

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 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

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 420,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 420,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 47/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 120,000.00 -50 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 120,000.00 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,609.00 0.00 0.00 0 % 0

1.คาใช้จายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00 4,164.00 30,000.00 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 48/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับจัด
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน คา
ป้ายประชาสัมพันธ์ คาจัดทําแผนพับ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ.2561-2564) หน้าที่ 168 ลําดับที่ 4

39,588.00 0.00 0.00 0 % 0

1.คาใช้จายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00 42,620.00 50,000.00 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 49/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

3. คาใช้จายโครงการรณรงค์กําจัดขยะ เพื่อ
จัดอบรมการคัดแยกขยะ การ
กําจัดขยะและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คาใช้จายสําหรับคาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค์ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
129 ลําดับที่ 3

77,808.00 0.00 0.00 0 % 0

4. คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด 
เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก คาใช้จายสําหรับคา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงค์ คาน้ํายาเคมี
กําจัดยุง คาทรายอะเบท คาน้ํามันเบนซิน
และดีเซล ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
)หน้าที่ 130 ลําดับที่ 7

58,379.50 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 50/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

5. คาใช้จายโครงการอบรมผู้นําออกกําลัง
กาย(แอโรบิค)ในชุมชน เพื่อจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกและโยคะ คาใช้จายสําหรับคา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค์ คาวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 131 
ลําดับที่ 12

14,490.00 0.00 0.00 0 % 0

6. คาใช้จายโครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับ
ประชาชนทั่วไป เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชวยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสําหรับประชาชนทั่วไป 
คาใช้จายสําหรับคาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาป้าย ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 132 ลําดับที่ 15

23,240.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 51/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

7. คาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
มือเท้าปากเปื่อย เพื่อจัด
อบรมและรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรค
มือเท้าปากเปื่อย คาใช้จายสําหรับคา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค์ คาวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ.2561-2564) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 16 

17,150.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน 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
ใหม

0.00 9,706.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์กําจัดขยะ 0.00 23,500.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุนและโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์

0.00 20,320.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 234,264.50 158,171.83 100,000.00 110,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 52/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 11,500.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 11,500.00 30,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 234,264.50 169,671.83 250,000.00 220,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 4,300.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,300.00 0.00 5,000
รวมงบลงทุน 0.00 4,300.00 0.00 5,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 53/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 11 หมูบ้าน หมู
บ้านละ 20,000 บาท เป็นเงิน 220,000 
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 167 ลําดับที่ 3

220,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

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

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 54/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 380,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 380,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 380,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 3,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสูประชาคม
อาเซียน

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสงเสริม/พัฒนากลุมอาชีพในตําบล
คลองเมือง

0.00 31,960.00 0.00 100 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565  13:06:20 หน้า : 55/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 31,960.00 0.00 250,000
รวมงบดําเนินงาน 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

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 366,060.00 379,320.00 402,700.00 121.26 % 891,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

2,000.00 0.00 0.00 100 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 301,560.00 310,815.00 324,200.00 15.48 % 374,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,000.00 22,005.00 15,700.00 3.95 % 16,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 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
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

84,600.00 331,700.00 200,000.00 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 38,500.00 45,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 123,100.00 376,700.00 253,000.00 253,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000
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เพื่อจ้างเอกชนดําเนินงาน กรณีองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องจ้าง
เอกชนดําเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น และไมมีตําแหนง
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นปฏิบัติ
งาน ซึ่งเป็นงานหรือโครงการใหม หรือมี
ตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติงานนั้น แตไมสามารถปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด เนื่องจาก
ปริมาณงานมาก หรือมีตําแหนงพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นปฏิบัติงาน ตอมา
ตําแหนงวางลงหรือถูกยุบเลิกตําแหนง 
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจดําเนินการ
จ้างเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
มาดําเนินงานนั้นได้โดยให้ตั้งจายหมวดคา
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00 346,000.00 0.00 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

5,520.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 600.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 29,130.00 220,000.00 0 % 220,000

รวมค่าใช้สอย 5,520.00 375,730.00 425,000.00 425,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,347.00 13,456.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 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

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 1,605.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,497.60 76,491.60 12,000.00 66.67 % 20,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 30,000.00 -83.33 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,400.00 49,650.00 149,000.00 -32.89 % 100,000

วัสดุจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 314,452.80 177,063.65 458,400.00 295,000
รวมงบดําเนินงาน 443,072.80 929,493.65 1,136,400.00 973,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

0.00 40,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี สําหรับงานสํานักงาน

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 6,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 62,100.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงานอบต.คลอง
เมือง

0.00 0.00 13,900,000.00 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงและฟืนฟูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ (สระน้ําประปาบ้านหนองขาม
น้อย) บ้านหนองขามน้อย  หมูที่ 4  ตําบล
คลองเมือง  อําเภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 340,000.00 0.00 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

เพื่อจายเป็นคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมงานกอสร้างที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 275,000.00 -100 % 0

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
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งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 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
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายโครงการโครงการพัฒนา
ศักยภาพและเยาวชน   
เพื่อจัดให้มีการเข้าคายกิจกรรม  เสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนมีความรู้มีทักษะและความรู้
ในด้านสังคม วัฒนธรรม  ภาษา รองรับการ
เข้าสูประชาคมอาเซียน  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  ( และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  ปี  พ.ศ.2552 )  
มาตรา 67 (6)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนา
สังคม  4.1  งานสงเสริมการพัฒนาสังคม  
หน้าที่  118  

52,132.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 52,132.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 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
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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3. โครงการจัดสงทีมนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬา  
                          
เพื่อจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาใน
ระดับอําเภอ  จังหวัด  และระดับประเทศ 
เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาตอบ
แทนสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คาใช้
จายในการฝึกซ้อมกีฬา คาอุปกรณ์กีฬา ของ
ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ใช้ในการแขงขันกีฬาฯลฯ เป็นไป
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) 
คือ องค์การบริหารสวนตําบลมีหน้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549 คือ องค์การบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นด้านการสงเสริมกีฬาเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
149 ลําดับที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา งานสงเสริมการพัฒนางานการทอง
เที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
หน

28,860.00 0.00 0.00 0 % 0
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4. โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุน
อายุไมเกิน 12 ปี         
เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุน
อายุไมเกิน 12 ปี  เป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียม
สนามกีฬา จัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง 
คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาอุปกรณ์
กีฬาที่ใช้ในการแขงขัน คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแขงขันกีฬา คาจัดทําเกียรติบัตร คา
ถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาพิธีเปิด-ปิดการ
แขงขัน คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ คาชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา คา
อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการฯลฯ  เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6
) คือ องค์การบริหารสวนตําบลมีหน้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549 คือ องค์การบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื

49,965.00 0.00 0.00 0 % 0
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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
รวมงบดําเนินงาน 78,825.00 12,760.00 205,000.00 280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบ้าน

0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบ้าน  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
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ          
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านราง
กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญารู้ถึงความ
สําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่  ความรับ
ผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอ  ตนเองและ
สังคมรวมทั้งเพื่อให้เด็กได้รับความสนุก
สนานเพลิดเพลิน กล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออก  
เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6
) คือ องค์การบริหารสวนตําบลมีหน้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 10 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา งานสงเสริมการศึกษา  หน้า  113

99,040.00 0.00 0.00 0 % 0
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2. โครงการเข้าคายอบรมเด็ก เยาวชน เสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อจัดกิจกรรมเข้าคายเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิต
ประจําวัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6
) คือ องค์การบริหารสวนตําบลมีหน้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลําดับที่ 1 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา งานสงเสริม
การศึกษา  หน้า  144

93,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 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
รวมงบดําเนินงาน 192,840.00 149,280.00 30,000.00 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลคลองเมือง
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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 ตอบปัญหาธรรมะ 
จํานวน    30,000  บาท
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา (8) 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ 
องค์การบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้าน
การบํารุงรัก

200,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 100 % 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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง (รถกระเช้า
ไฟฟ้า)

0.00 0.00 0.00 100 % 2,498,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,498,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านดงพลอง หมูที่ 5 ตําบล
คลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 2,653,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
ขามน้อย หมูที่ 4 และบ้านโคกไม้งาม หมูที่ 
11 ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 1,409,000
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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

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 380,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 550,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 550,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

5.คาใช้จายโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว์     
                
เพื่อจัดอบรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้กับ
เกษตรกรตําบลคลองเมือง เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2553 และปรากฏในแผนงานการ
เกษตร                งานสงเสริมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร หน้า 
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 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษก

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,030.00 29,242.00 16,000.00 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 3,431.00 15,705.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 3,431.00 15,705.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 16,461.00 44,947.00 46,000.00 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 16,461.00 44,947.00 46,000.00 580,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

3. คาใช้จายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ      
เพื่อเพิ่มจํานวนพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นในเขต
ตําบลคลองเมือง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร ยุทธศาสตร์
สานตอแนวทางพระราชดําริ หน้า 108

19,445.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําและชุมชน
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
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

18,370.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

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
รวมงบดําเนินงาน 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
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง

อําเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,618,972 บาท
งบกลาง รวม 14,618,972 บาท

งบกลาง รวม 14,618,972 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อสงเข้าสมทบกองทุนประกันสังคม 
ปรากฏ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อสงเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
ปรากฏ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,629,000 บาท

เพื่อเปนการสงเคราะหยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12 เดือน      
ปรากฏ ในแผนงบกลาง งานงบกลาง 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,707,200 บาท

เพื่อเปนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏ ในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสจํานวน 5 รายๆ
ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน  30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เงินสํารองจาย จํานวน 452,772 บาท

เพื่อจายเปนรายจายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารธภัย หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเปนสวนรวม
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 464,000 บาท

อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบล
คลองเมือง

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมือง 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,409,560 บาท

งบบุคลากร รวม 6,064,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง ดังนี้
    1. นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 บาท เปน
เงิน 244,800 บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คนๆ ละ 11,220
 บาท เปนเงิน 269,280 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง ดังนี้
    1. นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท เปน
เงิน 21,000 บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คนๆละ 880
 บาท เปนเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง ดังนี้
    1 นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท เปน
เงิน 21,000 บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คนๆละ 880
 บาท เปนเงิน 21,120 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
คลองเมือง ดังนี้
    1. ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท  เงิน 134,640
 บาท 
    2. รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท เปน
เงิน 110,160 บาท
    3. สมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท เปน
เงิน 1,728,000 บาท 
    4. เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท เปน
เงิน 86,400 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,320,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป เลือนระดับ
ตําแหนง หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการบรรจุแตงตั้ง องคการบริหาร
สวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
    - ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
    - หัวหน้าสํานักงานปลัด 
    - นักจัดการงานทั่วไป
    - นิติกร
    - เจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหน้าสํานักปลัด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจํา  ตําแหนง ยาม 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักงาน
ปลัด ตําแหนงพนักงานขับรถยนตและคนงานทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 680,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการที่อยูในสํานักงานปลัด เงิน
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจํา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา คาบอกรับวารสารสิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในราชการ  ดังนี้
    1. คารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาอบต. รับรอง
บุคคลหรือคณะบุคคลในการประชุมหรือการตรวจเยี่ยมงาน
ของ อบต. หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการ
แตงตั้งตามกฎหมาย จํานวนเงิน  20,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    2. คาใช้จายในการรวมกิจกรรมงานรัฐพิธีหรือราชพิธี
ตางๆ หรือพิธีทางศาสนา จํานวนเงิน 30,000 บาท เพื่อเปนคาใช้
จายในการรวมกิจกรรมงานรัฐพิธีหรือราชพิธีตางๆ หรือพิธีทาง
ศาสนา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เปนไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  หน้าที่ 151 ลําดับที่ 7
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล นายกอบ
ต. รองนายก สมาชิก สภาลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการให้ อบ
ต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง  คาลงทะเบียนตางๆ 
ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล นายกอบต. รองนายก สมาชิกสภา ลูกจ้าง  และผู้มีสิทธิ์ที่
ปฏิบัติราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดิน
ทาง  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี  หน้าที่ 152 ลําดับที่ 10

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คาเสียหาย หรือคา
สินไหมทดแทน ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพฯ และศึกษาดูงาน เพื่อเปนคา
ป้ายโครงการ คาเชาสถานที่จัดอบรม คาเชาที่พักสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ คาเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้า
หน้าที่ คาใช้จายอื่นที่จําเปนต้องใช้ในการอบรมฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี  หน้าที่ 151 ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท  จํานวนเงิน  20,000
  บาท เพื่อเปนคาใช้จายในการปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย ซึ่งเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติ
และความสามัคคีของคนในชาติ   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เปนไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี  หน้าที่ 150 ลําดับที่ 5
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแกบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่น และศึกษาดูงาน เพื่อเปนคาป้าย
โครงการ คาเชาสถานที่จัดอบรม คาเชาที่พักสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจ้างเหมารถ คาเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ คา
ใช้จายอื่นที่จําเปนต้องใช้ในการอบรมฯ แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 
งานบริหารงานทั่วไป
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี  หน้าที่ 151 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ทรัพยสินของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบของ สํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

    1.ประเภทวัสดุคงทน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ , เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก , เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก , ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก , ไม้บรรทัดเหล็ก , กรรไกร , เก้าอี้พลาสติก , แปรงลบ
กระดานดํา , ตรายาง , ขาตั้ง (กระดานดํา) , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวาง
เอกสาร , เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัดกระดาษ , เครื่องเย็บ
กระดาษ , กุญแจ , ภาพเขียน , แผนที่ , พระบรมฉายา
ลักษณ , แผงปดประกาศ , แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตางๆ , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอ
ผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกาตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป , พระ
บรมรูปจําลอง , กระเปา , ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุ
สํานักงาน ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ยางลบ , น้ํายาลบ
คําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , ชอลค , สมุด , ซอง
เอกสาร , ตลับผงหมึก , น้ําหมึกปรินท , เทป พีวีซี แบบ
ใส , น้ํายาลบกระดาษไข , กระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป
 , เป๊ก , เข็มหมุด , กระดาษคารบอน , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุด
ประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ , ผ้าสําลี , ธงชาติ , สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ , ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุสํานักงาน ของภายในองคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

    1.ประเภทวัสดุคงทน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน , ขาตั้ง
ไมโครโฟน , หัวแร้งไฟฟ้า , เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า , เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า , มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า , เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
  โดยเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอกองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
    2  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม  เชน ฟวส , เทปพันสายไฟฟ้า , สายไฟฟ้า , หลอด
ไฟฟ้า , หลอดไฟ , เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้า , สวิตช
ไฟฟ้า ,หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ , ลูกถ้วยสาย
อากาศ , รีซีสเตอร , มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร , ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ , เบรกเกอร , สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  โดยเปน
คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอกองคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
    3.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  เชน ดอกลําโพง , แผง
วงจร , ผังแสดงวงจรตาง ๆ , แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยเปนคา
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอกองคการบริหารสวน
ตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

1.ประเภทวัสดุคงทน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจกเงา ถังขยะ ราวพาดผ้า เขง ไม้
กวาด ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน ผ้าหม น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  โดยเปนคา
วัสดุงานบ้านงานครัว ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลอง
เมืองที่อยูในความรับผิดชอบ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

    1.ประเภทวัสดุคงทน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้ตาง ๆ
 , ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , สิ่ว , เสียม , เลื่อย , ขวาน , กบไส
ไม้ , เทปวัดระยะ , เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง , สวาน , โถส้วม , อางล้างมือ , ราวพาดผ้า ฯลฯ
  โดยเปนคาวัสดุกอสร้าง ของภายในองคการบริหารสวนตําบล
คลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน น้ํามันทา
ไม้ , ทินเนอร , สี , ปูนซีเมนต , ทราย , อิฐหรือซีเมนต
บล็อก , กระเบื้อง , สังกะสี , ตะปู , เหล็กเส้น , แปรงทาสี , ปูน
ขาว ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุกอสร้าง ของภายในองคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    3.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา , ทอตาง ๆ , ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุกอ
สร้าง ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

1.ประเภทวัสดุคงทน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา เชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , กุญแจปากตาย , กุญแจ
เลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร , ล็อคครัตช , กระจกโค้งมน , ล็อค
พวงมาลัย , สัญญาณไฟกระพริบ , สัญญาณไฟฉุกเฉิน , กรวย
จราจร ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ของภายใน
องคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    2.  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน ยางรถ
ยนต , น้ํามันเบรก , นอตและสกรู , สายไมล , เพลา , ฟลมกรอง
แสง ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ของภายใน
องคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    3.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  เชน เบาะรถยนต , เครื่อง
ยนต (อะไหล) , ชุดเกียรรถยนต , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย , สายพานใบพัด , หม้อน้ํา , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟหน้า , ไฟเบรก , อานจักรยาน , ตลับลูก
ปืน , กระจกมองข้างรถยนต , กันชนรถยนต , เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
  โดยเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

1.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน แกสหุง
ต้ม , น้ํามันเชื้อเพลิง , น้ํามันดีเซล , น้ํามันกาด , น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเตา , น้ํามันจารบี , น้ํามันเครื่อง , ถาน , กาส
 ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

1.ประเภทวัสดุคงทน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง , ขาตั้ง
เขียนภาพ , กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร , เครื่องกรอ
เทป , เลนสซูม , กระเปาใสกล้องถายรูป ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลอง
เมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม  เชน พูกัน , สี , กระดาษเขียนโปสเตอร , ฟลม , เมมโมรี่การ
ด , ฟลมสไลด , แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป,แผนซีดี) , รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย , ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ของภาย
ในองคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

1.ประเภทวัสดุคงทน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  เชน แผนหรือจานบันทึก
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ข้อมูล ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) , เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) , หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
3.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  เชน หนวยประมวล
ผล , ฮารดดิสกไดรฟ , ซีดีรอมไดรฟ , แผนกรองแสง , แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมน
บอรด (Main Board) , เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM , 
คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) , เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เปนต้น , เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบ     ออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ  โดยเปนคา
วัสดุคอมพิวเตอร ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง
ที่อยูในความรับผิดชอบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดหาวัสดุอื่นๆที่จําเปนในการปฏิบัติ
ราชการหรือดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แกประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่แตไมได้ตั้งรายจายไว้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลคลองเมือง กิจการขององคการบริหารสวนตําบล ไฟฟ้า
สาธารณะ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้บริการน้ําประปาสําหรับสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมือง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการ อบต. ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตภายในสํานักงานและคาเชาโด
เมนและพื้นทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 275,000 บาท
งบบุคลากร รวม 250,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 250,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําเดือนแกพนักงานสวนตําบล  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําป เลื่อน
ระดับตําแหนง  หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการบรรจุแตงตั้ง  ตําแหนงดังนี้
    1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน และประชุมประชาคม
ระดับตําบล เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผน
ชุมชน ของตําบลคลองเมือง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ   
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เปนไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี  หน้าที่ 149 รายการที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,489,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,895,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,895,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําเดือนแกพนักงานสวนตําบล  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําป เลื่อน
ระดับตําแหนง  หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการบรรจุแตงตั้ง  ตําแหนงดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง
    2. นักวิชาการเงินและบัญชี
    3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
    4. นักวิชาการพัสดุ
    5. เจ้าพนักงานพัสดุ
    6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้าง พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 594,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง  เงินรางวัล ฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจํา 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 372,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสารเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  คา
ธรรมเนียม ๆ คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา คา
บอกรับวารสารสิ่งตีพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลองคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง เชน คาเบี้ยเลี้ยงใน
การเดินทาง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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คาใช้จายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.3/ว483 ลง.วัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี หน้า 154 ลําดับที่ 19

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการบํารุงและซอมแซมทรัพยสินของทาง
ราชการที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลังองคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมือง ให้สามารถใช้เงินได้ตามปกติ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุสิ้น
เปลืองใช้ในสํานักงานที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 5,000
บาท เชน โตะ เก้าอี้ กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง แผงกั้น
ห้อง  แผนป้ายตางๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดหาวัสดุในการประชาสัมพันธกิจกรรม
งานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน  สี แปรง
ทาสี กระดาษพิมพ ฟลมสไลด  ภาพ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ไว้ใช้ในงานสํานัก
งานขององคการบริหารสวนตําบล เชน หมึกเครื่องพิมพ แผนวีซี
ดี และแผนดีวีดี ฮารดดิส สิ่งบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 230,000 บาท
งบบุคลากร รวม 230,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป เลื่อนระดับ
ตําแหนง หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงนัก
วิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจ
สอบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,148,000 บาท

งบบุคลากร รวม 594,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 594,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป เลือนระดับ
ตําแหนง และเงินปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต
. รับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการ
บรรจุแตงตั้ง สําหรับตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย          ตั้งจายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วันที่พิมพ : 2/3/2565  13:06:50 หน้า : 22/92



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไปสําหรับ
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  และพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจ้าง  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 554,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง  
และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะเดินทาง  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง ตั้งจายจากเงินรายได้  
    ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  เพื่อเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้
จํานวน  100,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 334,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุกอสร้างไว้ใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวน ตําบลคลองเมือง  เชน ปูน
ซีเมนต  ทราย  เหล็ก คีม ค้อน ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายวัสดุสําหรับรถยนตสวนกลาง เครื่องจักรกลใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน  ยางรถยนต  น้ํามัน
เบรก  แบตเตอรี่ น้ํากลั่น ไขควง กุญแจปากตาย คีม กุญแจ
เลื่อน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวน
กลาง และเครื่องจักรกลในการดําเนินงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน กิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัยประจํา
ตําบล กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กิจกรรมการดูแลและรักษาความสะอาด
บริเวณรอบๆอาคารศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 54,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมือง  เชน  เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด  เข็มขัด  ผ้าผูกคอ ถุงเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจายจาก  เงินราย
ได้  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2560  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง  หรือสารเคมี
ดับเพลิงไว้ใช้ในสํานักงาน หรือติดตั้งจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
ตางๆ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประจําศูนยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม หรือคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต ประจําศูนยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ ภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 760,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน  
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง  
และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะเดินทาง  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

จํานวน 680,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง  และผู้มีสิทธิ์ที่ปฏิบัติราชการให้ อบต. เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง  ฯลฯ  ตั้งไว้  จํานวน  680,000
  บาท เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเดิน
ทางไปราชการ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
  เพื่อดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้
    -  กิจกรรม  โครงการ  กู้ชีพ กู้ภัย อบต.คลอง
เมือง  จํานวน  350,000  บาท  
เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ
. 2550,
พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ,พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    -  กิจกรรม โครงการ  ป้องกันและระงับอัคคีภัย  และกิจกรรม
แจกจายน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  กิจกรรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยจํานวน  330,000  บาท  
เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ
. 2550, 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน
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งานจราจร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน สําหรับสมาชิก  อปพร. ที่ได้รับแตง
ตั้งให้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล
คลองเมือง ตั้งจายจากเงินรายได้  
เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานจราจร

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานจราจร
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,875,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,278,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,278,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 669,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําเดือนแกพนักงานสวนตําบลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป เลื่อน
ระดับตําแหนง หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล เงินสมทบเงิน
เดือนครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก
.อบต. รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับ
การบรรจุแตงตั้ง ตามตําแหนงดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    2. นักวิชาการศึกษา    
และตําแหนงอื่นๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าสวนราชการในสวน
ราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 513,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินสมทบ คาตอบแทนพนักงานจ้างจาก
สวนที่ไมได้รับการจัดสรรจากกรมฯ  ตามตําแหนงดังนี้
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
    2. พนักงานจ้างทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 597,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ, เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ, คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการาเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คา
จ้างเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาซอมแซมระบบประปา
และอุปกรณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพทและคาใช้จายตางๆในการติด
ตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ในการประชุมหรือการตรวจเยี่ยม
งานของ อบต.หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย คาใช้จายในพิธีเปดอาคารตางๆ คาใช้
จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อเปนคาใช้จายในการรวมกิจกรรม
งานรัฐพิธีหรือราชพิธีตางๆ หรือพิธีทางศาสนา คาใช้จายในการ
ประชุมราชการ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึกอบรม เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ประเภทคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเปนทรัพยสินที่อยูในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมือง เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 68 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยสินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นด้านการดูแล
รักษาที่สาธารณะ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด
ที่ 9 การบริหารพัสดุ สวนที่ 3 การบํารุงรักษา การตรวจสอบ การ
บํารุงรักษา ข้อ 212 ให้หนวยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุ
ที่อยูในความครอบครองให้อยูในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอด
เวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซอมบํารุงที่เหมาะสมและระยะ
เวลาในการซอมบํารุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด ให้หนวย
งานของรัฐดําเนินการซอมแซมให้กลับมาอยูในสภาพพร้อมใช้งาน
โดยเร็ว 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ, เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถู
พื้น, ตะแกรงวางเอกสาร, เครื่องตัดโฟม, เครื่องตัดกระดาษ,
เครื่องเย็บกระดาษ, กุญแจ, ภาพเขียน, แผนที่, พระบรมฉายา
ลักษณ, แผงปดประกาศ, แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน, มูลี่, มานปรับแสง (ตอ
ผืน), นาฬิกาตั้งหรือแขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูป
จําลอง, กระเปา, ตาชั่งขนาดเล็ก, ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน, ผ้าใบ
เต็นทขนาดใหญ, ตู้ยาสามัญประจําบ้าน, แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, น้ําหมึกปรินท, เทปพีวีซีแบบใส, น้ํายาลบกระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, ตัวเย็บกระดาษ, เข็มหมุด, กระดาษ
คารบอน, กระดาษไข, แฟ้ม, สมุดบัญชี, สมุดประวัติข้า
ราชการ, แบบพิมพ, ผ้าสําลี, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อ, ของใช้ในการบรรจุหีบหอ, น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง, น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า, เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า, มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า, เครื่องประจุไฟ, โคม
ไฟ, โทรโขง, ไม้ชักฟวส, ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส, เทป
พันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอดไฟ, เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตชไฟฟ้า, หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้น
สวนวิทยุ, ลูกถ้วยสายอากาศ, รีชีสเตอร, มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร, ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร, สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม, แบตเตอรี่โซลาเซลล, กลองรับสัญญาณ ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนรายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง, ฮอรน
ลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจรตางๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
    1 วัสดุคงทน  เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขควง, ประแจ, แม
แรง, กุญแจปากตาย, กุญแจเลื่อน, คีมล็อค, ล็อคเกียร, ล็อค
คลัตช, ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    2 วัสดุสิ้นเปลือง  เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน ยางรถ
ยนต, น้ํามันเบรก, นอตและสกรู, สายไมล, เพลา, ฟลมกรอง
แสง, น้ํากลั่น ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนรายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต, เครื่อง
ยนต(อะไหล), ชุดเกียรรถยนต, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, สายพาน
ใบพัด, หม้อน้ํา, หัวเทียน, แบตเตอรี่, จานจาย, ล้อ, ถังน้ํามัน, ไฟ
หน้า, ไฟเบรก, อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถ
ยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย, สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
    1 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันกาด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามัน
เตา, น้ํามันจารบี, น้ํามันเครื่อง, ถาน, กาซ, น้ํามันเกียร, น้ํามัน
หลอลื่น ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ดังนี้ 
    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน เคียว, สปริงเก
ลอร (Sprinkler), จอบหมุน, จานพรวน, ผานไถกระทะ, คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว, เครื่องดักแมลง, ตะแกรงรอนแบนโธส
, อวน(สําเร็จรูป), กระชัง, มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุย, ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว, อาหารสัตว, พืชและสัตว, พันธุสัตวปก
และสัตวน้ํา, น้ําเชื้อพันธุสัตว, วัสดุเพาะชํา, อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช เชน ใบมีด เชือก, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก, หน้ากาก
ป้องกันแกสพิษ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้ 
    1 วัสดุคงทน  เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง, ขาตั้ง
เขียนภาพ, กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร, เครื่องกรอ
เทป, เลนสซูม, กระเปาใสกล้องถายรูป, ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก, ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน, สี, กระดาษ
เขียนโปสเตอร, ฟลม, เมมโมรี่การด, ฟลมสไลด, แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี), รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย, ภาพถายดาวเทียม, เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ดังนี้ 
    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หวงยาง, ไม้ตี
ปงปอง, ไม้แบดมินตัน, ไม้เทนนิส, เชือกกระโดด, ดาบสอง
มือ, ตะกร้าหวายแชรบอล, นาฬิกาจับเวลา, นวม, ลูกทุม
น้ําหนัก, เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายตะกร้อ เสาตาขาย
วอลเลยบอล, หวงบาสเกตบอลเหล็ก, กระดานแสดงผลการแขง
ขัน, ลูกเปตอง, เบาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ตาขาย
กีฬา เชน ตาขายตะกร้อ วอลเลยบอล เปนต้น, ลูกปงปอง, ลูก
แบดมินตัน, ลูกเทนนิส, ลูกฟุตบอล, ลูกแชรบอล, แผน
โยคะ, ตะกร้อ, นกหวีด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape), หัว
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พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษแบบตอเนื่อง, สาย
เคเบิล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
     3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนรายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวล
ผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board), เมนบอรด (Main board), 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM, คัตชีตฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ็อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card เปน
ต้น, เครื่องอานและบันทึกข้อมูลตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น, เราเตอร (Router) 
ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,260,808 บาท
งบบุคลากร รวม 2,258,808 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,258,808 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,736,808 บาท
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เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําเดือนแกพนักงานสวนตําบลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป เลื่อน
ระดับตําแหนง หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล เงินสมทบเงิน
เดือนครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก
.อบต. รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับ
การบรรจุแตงตั้ง ตามตําแหนงดังนี้
    1. ครูผู้ดูแลเด็ก  
    2. ครู ค.ศ.1 
    3. ครู ค.ศ.2   
และตําแหนงอื่นๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการของข้าราชการครูในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินสมทบ คาตอบแทนพนักงานจ้างจาก
สวนที่ไมได้รับการจัดสรรจากกรมฯ  ตามตําแหนงดังนี้
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
    2. พนักงานจ้างทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 3,036,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 1,204,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสร้าง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการาเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คา
จ้างเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาซอมแซมระบบประปา
และอุปกรณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพทและคาใช้จายตางๆในการติด
ตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ในการประชุมหรือการตรวจเยี่ยม
งานของ อบต.หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย คาใช้จายในพิธีเปดอาคารตางๆ คาใช้
จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อเปนคาใช้จายในการรวมกิจกรรม
งานรัฐพิธีหรือราชพิธีตางๆ หรือพิธีทางศาสนา คาใช้จายในการ
ประชุมราชการ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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คาใช้จายในการสงเคราะหจัดหารถรับ-สง เด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง

จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเปนการสงเคราะหชวยเหลือผู้ปกครองที่บ้านอยูหางไกลศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ไมสามารถหรือไมสะดวกในการนําบุตรหลานมา
รับบริการการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กได้ และเปนการชวย
สงเคราะหลดคาใช้จายของผู้ปกครอง ทําให้ผู้ปกครองมีเวลาใน
การประกอบอาชีพเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ
.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) คือ องคการบริหารสวนตําบลมีหน้าที่สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบ
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้านการสังคมสงเคราะห และด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึกอบรม เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วันที่พิมพ : 2/3/2565  13:06:51 หน้า : 45/92



โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง เพื่อ
เปนการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในการนําบุตรหลานเข้าเตรียมความ
พร้อมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความเข้าใจถึงความสําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชวง
ปฐมวัย เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนยฯ เชนคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่ คาใช้จายในการจัดตกแตงสถานที่ คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาเครื่องเสียง คาถายเอกสาร คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เปนอํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 “(5
) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แกประชาชน รวม
ทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนว
ทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563  หน้าที่ 82 ลําดับที่ 9 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 51,600 บาท

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) (120*430)
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ป สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จัดสรร คนละ 430 บาท  สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 36,000 บาท

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) (120*300) 
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ป สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จัดสรรคนละ 300 บาท  สนับสนุนคาเครื่องแบบเด็กเล็ก ทั้ง
นี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นแล้ว 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 204,000 บาท

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)(120*1700)                                                 โดยจัด
สรรตามจํานวนเด็กเล็ก อายุ 2-5 ป สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัด
สรรคนละ 1,700 บาท เปนคาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 24,000 บาท

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) (120*200)         
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ป สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จัดสรรคนละ 200 บาท  สนับสนุนคาหนังสือเรียนของเด็ก
เล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 24,000 บาท

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)(120*200)
โดยจัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอายุ 3-5 ป สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จัดสรรคนละ 200 บาท  สนับสนุนคาอุปกรณการเรียนของ
เด็กเล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 13 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 617,400 บาท

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา อ(เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)(120*245*21)  
           
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง
    3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ
    4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย
    5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง
โดยจัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่อปท
.จัดตั้งขึ้นเองและรับถายโอนภารกิจ ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และจัดสรรให้เปนงวดๆ  ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว เปนไป
ตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

วันที่พิมพ : 2/3/2565  13:06:51 หน้า : 52/92



ประเภทคาใช้จายกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอก
สถานที่

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมารถในการเดินทาง  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาบัตรผาน
ประตู คาบัตรชมการแสดงสัตว คาบริการรถไฟพวง คาจอดรถ คา
ป้ายชื่อ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัย
เรียนประถมศึกษา  
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 “(5) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แกประชาชน รวม
ทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนว
ทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นด้านจัดการศึกษา การ
สังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คน
ชรา และผู้ด้อยโอกาส 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 4
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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ประเภทคาใช้จายโครงการเสริมสร้างกําลังใจในการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการศึกษาของเด็กปฐมวัย องคการบริหารสวนตําบล
คลองเมือง เปนคาป้ายโครงการ คาใช้จายในการตกแตง จัดสถาน
ที่  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คาวุฒิบัตร คาใช้จายอื่นๆที่
จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 “(๕) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แกประชาชน รวม
ทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนว
ทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นด้านจัดการศึกษา การ
สังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คน
ชรา และผู้ด้อยโอกาส 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 6  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 
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ค่าวัสดุ รวม 1,732,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ, เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก, ไม้บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง, ที่ถู
พื้น, ตะแกรงวางเอกสาร, เครื่องตัดโฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่อง
เย็บกระดาษ, กุญแจ, ภาพเขียน, แผนที่, พระบรมฉายา
ลักษณ, แผงปดประกาศ, แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน, มูลี่, มานปรับแสง (ตอ
ผืน), นาฬิกาตั้งหรือแขวน, พระพุทธรูป, พระบรมรูป
จําลอง, กระเปา, ตาชั่งขนาดเล็ก, ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน, ผ้าใบ
เต็นทขนาดใหญ, ตู้ยาสามัญประจําบ้าน, แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา 
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร, ตลับผง
หมึก, น้ําหมึกปรินท, เทปพีวีซีแบบใส, น้ํายาลบกระดาษไข, ไม้
บรรทัด, คลิป, ตัวเย็บกระดาษ, เข็มหมุด, กระดาษ
คารบอน, กระดาษไข, แฟ้ม, สมุดบัญชี, สมุดประวัติข้า
ราชการ, แบบพิมพ, ผ้าสําลี, ธงชาติ, สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อ, ของใช้ในการบรรจุหีบหอ, น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง, น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน, พวงมาลัย, พวงมาลา, พาน
พุม, กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,612,800 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000  บาท
    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา เชน หม้อ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว, กรอบ
รูป, มีด, ถัง, ถาด, แก้วน้ํา, จานรอง, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม, กระจก
เงา, โองน้ํา, ที่นอน, กระโถน, เตาไฟฟ้า, เตาน้ํามัน, เตา
รีด, เครื่องบดอาหาร, เครื่องตีไขไฟฟ้า, เครื่องป้งขนมปัง, กระทะ
ไฟฟ้า, หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกน้ํา
ร้อน, กระติกน้ําแข็ง, ถังแกส, เตา, ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง, สาย
ยางฉีดน้ํา, ถังขยะแบบขาตั้ง, ถังขยะแบบล้อลาก, อางล้าง
จาน, ถังน้ํา ฯลฯ ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซัก
ฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง, ไม้กวาด,เขง, มุ้ง, ผ้าปูที่
นอน, ปลอกหมอน, หมอน, ผ้าหม, ผ้าปูโตะ, น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน, หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา, อาหารเสริม (นม), วัสดุ
ประกอบอาหาร, อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
    3 อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5
 ศูนย จํานวน  229,950  บาท   
    3.1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง
    3.2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง
    3.3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ
    3.4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย
    3.5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง
โดยจัดสรรสําหรับเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเองและรับถายโอนภารกิจ ในอัตรา
คนละ  7.37  บาท  จํานวน 260 วัน เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอรไรส
และนมยูเอชที เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816 2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 3 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  
    4.อาหารเสริม (นม)  โรงเรียนประถมศึกษา  ทั้ง  6
  แหง จํานวน 1,352,850 บาท
    4.1. โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว
    4.2. โรงเรียนไทรทอง
    4.3. โรงเรียนบ้านพระนารายณ
    4.4. โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
    4.5. โรงเรียนบ้านดงพลอง
    4.6. โรงเรียนบ้านทรัพยเจริญ
โดยจัดสรรสําหรับเด็กอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนนัก
เรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) ในอัตราคนละ  7.77  บาท  จํานวน 260 วัน เพื่อจัดซื้อนมพาส
เจอรไรสและนมยูเอชที 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 3 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท
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    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้
ตางๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย, ขวาน, กบไส
ไม้, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สวาน
มือ, โถส้วม, อางล้างมือ, ราวพาดผ้า, หน้ากากใสเชื่อม
เหล็ก, เครื่องยิงตะปู, นั่งร้าน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทา
ไม้, ทินเนอร, สี, ปูนซีเมนต, ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป, อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทาสี, ปูน
ขาว, แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
    3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนรายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา, ทอตางๆ, ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ชุดเครื่องมือผา
ตัด, ที่วางกรวยแก้ว, กระบอกตวง, เบ้าหลอม, หู
ฟัง (Stethoscope), เปลหามคนไข้, คีมถอนฟัน, เครื่องวัดน้ํา
ฝน, ถังเก็บเชื้อเพลิง, เครื่องนึ่ง, เครื่องมือวิทยาศาสตร, เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลีและผ้า
พันแผล, ยาและเวชภัณฑ, แอลกอฮอล, ฟลมเอ็กซเรย, เคมี
ภัณฑ, ออกซิเจน, น้ํายาตางๆ, เลือด, สายยาง, ลูกยาง, หลอด
แก้ว, ลวดเชื่อมเงิน, ถุงมือ, กระดาษกรอง, จุกตางๆ, สัตวเลี้ยง
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย, หลอด
เอกซเรย, ทรายอะเบท, น้ํายาพนหมอก ควันกําจัด
ยุง, คลอรีน สารส้ม, หน้ากากอนามัย, ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    1 วัสดุคงทน เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
    2 วัสดุสิ้นเปลือง เปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
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ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape), หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษแบบตอเนื่อง, สาย
เคเบิล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
    3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เปนรายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวล
ผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board), เมนบอรด (Main board), 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM, คัตชีตฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ็อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card เปน
ต้น, เครื่องอานและบันทึกข้อมูลตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น, เราเตอร (Router) 
ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลคลองเมือง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลคลองเมือง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,965,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,965,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,965,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  (สพฐ) จํานวน 6  โรงเรียน ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว  ดังนี้
    1. โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว
    2. โรงเรียนไทรทอง
    3. โรงเรียนบ้านพระนารายณ
    4. โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
    5. โรงเรียนบ้านดงพลอง
    6. โรงเรียนบ้านทรัพยเจริญ
โดยอุดหนุนในอัตราคนละ 21 บาท  จํานวน 200 วัน ตั้งไว้
จํานวน  2,965,200  บาท  และจัดสรรเปนงวดๆ ทั้งนี้  จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่นแล้ว 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด มท 0816 2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 25 
ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 865,000 บาท

งบบุคลากร รวม 420,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําเดือนแกพนักงานสวนตําบล  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําป เลื่อน
ระดับตําแหนง  หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการบรรจุแตงตั้ง  ตําแหนงดังนี้
    1. นักวิชาการสาธารณสุข 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้าง และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

    1.เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้
แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น/ 
นักบริบาลท้องถิ่นหรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
.2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2
/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลงวันที่ 21
 เมษายน 2564
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาใช้จายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว โดยสํารวจปละ 2 ครั้งและบันทึกข้อมูลใน
ระบบ Rabiesonedata
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ,  พระราช
บัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 103 ลําดับ
ที่ 14
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใช้จายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัคซีนและดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวใน
ตําบลคลองเมืองและรณรงคประชาสัมพันธการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คาใช้จายสําหรับจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด
วัคซีน คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายรณรงค คาจัดทําแผน
พับ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563,พระราช
บัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 104 ลําดับ
ที่ 15
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น
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โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน คาใช้จายสําหรับคาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 165 ลําดับ
ที่ 12
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ครุภัณฑทางวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง) วัดอุณหภูมิรางกาย
บริเวณหน้าผากและฝ่ามือได้ แสดงคาอุณหภูมิเปนตัวเลข
ดิจิตอล 3 หลักเปนแบบ LCD มีระยะหางการวัดไมเกิน 10
 เซนติเมตร มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินคาปกติ (มากกวา 37.5 ?
C) สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ จํานวน 2
 เครื่อง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 188 ลําดับ
ที่ 36
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 11 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000
 บาท เปนเงิน 220,000 บาท 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 105 ลําดับ
ที่ 21
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขอื่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 633,000 บาท

งบบุคลากร รวม 380,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 380,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป เลื่อนระดับ
ตําแหนง หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนง
    นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา     ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห
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งบดําเนินงาน รวม 253,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจํา 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสูประชาคมอาเซียน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะ และความรู้ในด้าน
สังคม วัฒนธรรม ภาษา และประชาคมอาเซียน  โดยการจัด
กิจกรรมเข้าคายตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6  ป  พ.ศ.2552 )  
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม หน้า 96 ลําดับที่ 4  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

โครงการสงเสริม/พัฒนากลุมอาชีพในตําบลคลองเมือง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนากลุมอาชีพหรือกลุมสตรี  อบรมและศึกษาดู
งาน รู้หน้าที่บทบาทของตนเองเพื่อนํามาสูการพัฒนาอาชีพของ
สมาชิกกลุม ได้อยางมีประสิทธิภาพ  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 ป พ.ศ.2552
)  มาตรา 67 (6) 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม หน้า 97 ลําดับ
ที่ 11  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห
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โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของผู้พิการในตําบลคลองเมือง
และจัดฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแกผู้พิการ  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  ป  พ.ศ.2552
 )  มาตรา 67 (6)  
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม หน้า 95 ลําดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,339,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,366,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,366,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 891,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป พ.ศ. 2565  
    (1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง 
    (2) ตําแหนง นายชางโยธา และ 
    (3) ตําแหนง นายชางเขียนแบบ 
จํานวน 12 เดือน  จํานวน 3 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
    (1) ตําแหนง นายชางโยธา  
    2) ตําแหนง นายชางเขียนแบบ  
จํานวน 12 เดือน  จํานวน 2 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป พ.ศ. 2565  
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง  
จํานวน 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,400 บาท

    1  คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา
จํานวน  208,200  บาท  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
    2  คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา
จํานวน  166,200  บาท  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,320 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า  จํานวน 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา
จํานวน  16,320  บาท  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 973,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 253,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนิน
การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลัก
เกณฑที่กําหนด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจายเปนเงินชวย
เหลือคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบล 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

คาเชาบ้าน ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง เพื่อจายเปนเงินชวย
เหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คา
ระวางบรรทุก , คาเช้าทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) , คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ) , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน ,คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้าง
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ทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว , คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง , คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเปนสิงกอสร้าง , คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง คาติดตั้งหม้อ
แปลงเครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม รวมถึงการซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า (3) คาวางทอ
ประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ํา
ประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของการประปา (4) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติด
ตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซอมแซม บํารุงรักษา หรือ
ปรับปรุงระบบประปา (5) คาใช้จายในการติดตั้งโทรศัพทพื้น
ฐาน (6) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ต้องจายพร้อมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน คาเชารถยนต คาเชาอาคารสิ่งปลูกสร้าง คาเชา
ที่ดิน คาเชารับลวงหน้า ยกเว้นคาเชาบ้านและคาเชาตู้
ไปรษณีย (7) คาภาษี เชน คาภาษีโรงเรือน เปนต้น (8) คา
ธรรมเนียม ยกเว้น คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร (9) คา
เบี้ยประกัน (10) คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยาง
หนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แตมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เชน งานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสร้าง งานตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตาง ๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกวา (11) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 220,000 บาท

    1 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (คาครุภัณฑ) ที่เปนทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง
จํานวน  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
    2 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ที่เปนทรัพยสินหรืออยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง เชน เครื่องสูบ
น้ํามือโยก, บอบาดาล, ระบบประปา, ถนนดิน, ถนนลูกรัง, ถนน
หินคลุก, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง ฯลฯ
จํานวน  200,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    1  ประเภทวัสดุคงทน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ , เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก , เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก , ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก , ไม้บรรทัดเหล็ก , กรรไกร , เก้าอี้พลาสติก , แปรงลบ
กระดานดํา , ตรายาง , ขาตั้ง (กระดานดํา) , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวาง
เอกสาร , เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัดกระดาษ , เครื่องเย็บ
กระดาษ , กุญแจ , ภาพเขียน , แผนที่ , พระบรมฉายา
ลักษณ , แผงปดประกาศ , แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตางๆ , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอ
ผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกาตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป , พระ
บรมรูปจําลอง , กระเปา , ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุ
สํานักงาน ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
    2  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ยางลบ , น้ํายาลบ
คําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , ชอลค , สมุด , ซอง
เอกสาร , ตลับผงหมึก , น้ําหมึกปรินท , เทป พีวีซี แบบ
ใส , น้ํายาลบกระดาษไข , กระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป
 , เป๊ก , เข็มหมุด , กระดาษคารบอน , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุด
ประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ , ผ้าสําลี , ธงชาติ , สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ , ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุสํานักงาน ของภายในองคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

    1  ประเภทวัสดุคงทน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน , ขาตั้ง
ไมโครโฟน , หัวแร้งไฟฟ้า , เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า , เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า , มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า , เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
  โดยเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอกองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    2  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟวส , เทป
พันสายไฟฟ้า , สายไฟฟ้า , หลอดไฟฟ้า , หลอดไฟ , เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้า , สวิตชไฟฟ้า ,หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ , ลูกถ้วยสายอากาศ , รีซี
สเตอร , มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร , ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ , เบรกเกอร , สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  โดยเปน
คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอกองคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    3  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง , แผง
วงจร , ผังแสดงวงจรตางๆ , แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยเปนคา
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของภายในและภายนอกองคการบริหารสวน
ตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

วันที่พิมพ : 2/3/2565  13:06:52 หน้า : 75/92



วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

    1  ประเภทวัสดุคงทน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้ตาง ๆ
 , ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , สิ่ว , เสียม , เลื่อย , ขวาน , กบไส
ไม้ , เทปวัดระยะ , เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง , สวาน , โถส้วม , อางล้างมือ , ราวพาดผ้า ฯลฯ
  โดยเปนคาวัสดุกอสร้าง ของภายในองคการบริหารสวนตําบล
คลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    2  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันทา
ไม้ , ทินเนอร , สี , ปูนซีเมนต , ทราย , อิฐหรือซีเมนต
บล็อก , กระเบื้อง , สังกะสี , ตะปู , เหล็กเส้น , แปรงทาสี , ปูน
ขาว ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุกอสร้าง ของภายในองคการบริหาร
สวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    3  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา , ทอตาง ๆ , ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุกอ
สร้าง ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

    1  ประเภทวัสดุคงทน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา เชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , กุญแจปากตาย , กุญแจ
เลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร , ล็อคครัตช , กระจกโค้งมน , ล็อค
พวงมาลัย , สัญญาณไฟกระพริบ , สัญญาณไฟฉุกเฉิน , กรวย
จราจร ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ของภายใน
องคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    2  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถ
ยนต , น้ํามันเบรก , นอตและสกรู , สายไมล , เพลา , ฟลมกรอง
แสง ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ของภายใน
องคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    3  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถ
ยนต , เครื่องยนต (อะไหล) , ชุดเกียรรถยนต , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย , สายพานใบพัด , หม้อน้ํา , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟหน้า , ไฟเบรก , อานจักรยาน , ตลับลูก
ปืน , กระจกมองข้างรถยนต , กันชนรถยนต , เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
  โดยเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

    1  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุง
ต้ม , น้ํามันเชื้อเพลิง , น้ํามันดีเซล , น้ํามันกาด , น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเตา , น้ํามันจารบี , น้ํามันเครื่อง , ถาน , กาส
 ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

    1  ประเภทวัสดุคงทน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง , ขาตั้ง
เขียนภาพ , กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร , เครื่องกรอ
เทป , เลนสซูม , กระเปาใสกล้องถายรูป ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลอง
เมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    2  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน พูกัน , สี , กระดาษเขียนโปสเตอร , ฟลม , เมมโมรี่การ
ด , ฟลมสไลด , แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป,แผนซีดี) , รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย , ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ของภาย
ในองคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

    1  ประเภทวัสดุคงทน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อ
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นําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    2  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc ,
 Digital Video Disc , Flash Drive) , เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) , 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ของภายในองคการ
บริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
    3  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวล
ผล , ฮารดดิสกไดรฟ , ซีดีรอมไดรฟ , แผนกรองแสง , แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) , เมนบอรด (Main Board) , 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) , เมาส (Mouse) , พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เปนต้น , เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบ  ดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร ของภายในองคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองที่อยู
ในความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
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และชุมชน

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

1  ประเภทวัสดุคงทน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ , สัญญาณไฟฉุกเฉิน , กรวยจราจร , แผงกั้นจราจร , ป้าย
เตือน , แทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) , ป้ายไฟ
หยุดตรวจ , แผนป้ายจราจร , กระจกโค้งมน , ไฟแวบ , กระบอง
ไฟ ฯลฯ  โดยเปนคาวัสดุจราจร ของภายในองคการบริหารสวน
ตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
2  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางชะลอ
ความเร็วรถหรือยานพาหนะ , สติ๊กเกอรติดรถหรือยาน
พาหนะ โดยเปนคาวัสดุจราจร  ของภายในองคการบริหารสวน
ตําบลคลองเมืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม 275,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 275,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 275,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ จํานวน 275,000 บาท
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คาติดตั้งไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อจายเปนคาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าและคา
ดําเนินการไฟฟ้าสองสวาง บ้านโจดกระทิง หมูที่ 1 , บ้านคลอง
เมือง หมูที่ 2 , บ้านพระนารายณ หมูที่ 3 , บ้านหนองขาม
น้อย หมูที่ 4 , บ้านดงพลอง หมูที่ 5 , บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู
ที่ 6 , บ้านหนองเต็งน้อย หมูที่ 7 , บ้านทรัพยเจริญ หมูที่ 8
 , บ้านหัวนาคํา หมูที่ 9 , บ้านสายธาร หมูที่ 10 และ บ้านโคกไม้
งาม หมูที่ 11 จํานวน 11 หมูบ้าน จํานวน  275,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา (ตาม
ยุทธศาสตรด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา การจัดให้มี
และบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทางระบาย
น้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2
 ลําดับที่ 6 – 27 หน้า 135 – 140)

วันที่พิมพ : 2/3/2565  13:06:53 หน้า : 81/92



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาประจําประดับตําบล เพื่อจายเปนคาจ้าง
เหมาจัดเตรียมสนามกีฬา จัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาอุปกรณกีฬาที่ใช้ในการแขงขัน คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขง
ขันกีฬา คาจัดทําเกียรติบัตร คาถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาพิธี
เปด-ปดการแขงขัน คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับนักกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้
จายอื่นที่จําเปนต้องใช้ในโครงการฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6) คือ องคการบริหารสวนตําบลมีหน้าที่สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้านการสงเสริมกีฬา 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 141 ลําดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุนอายุไมเกิน 12 ป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุนอายุไมเกิน 12 ป  เปน
คาจ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬา จัดเตรียมสถานที่ คาเครื่อง
เสียง คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอุปกรณกีฬาที่ใช้ในการ
แขงขัน คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแขงขันกีฬา คาจัดทําเกียรติบัตร คาถ้วยรางวัล คาเงิน
รางวัล คาพิธีเปด-ปดการแขงขัน คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและ
อุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล  คาใช้จายอื่นที่จําเปนต้องใช้ในโครงการฯลฯ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6) คือ องคการบริหารสวนตําบลมีหน้าที่สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้านการสงเสริมกีฬา 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 142 ลําดับที่ 6 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
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โครงการจัดสงทีมนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาในระดับอําเภอ จังหวัด และ
ระดับประเทศ เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาตอบแทน
สําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คา
อุปกรณกีฬา ของผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ใช้ในการแขงขันกีฬาฯลฯ เปนไปพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) คือ องคการบริหารสวน
ตําบลมีหน้าที่สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 คือ องคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นด้านการสงเสริมกีฬา 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 142 ลําดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานกิจกรรมกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปัญญารู้ถึงความสําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่  ความรับ
ผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอตนเองและสังคมรวมทั้งเพื่อให้เด็กได้
รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6) คือ องคการบริหารสวนตําบลมีหน้าที่สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 148 ลําดับที่ 24 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเข้าคายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมเข้าคายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและนําหลัก
ธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) คือ องคการบริหารสวนตําบลมี
หน้าที่สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 148 ลําดับที่ 24 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
อุดหนุนให้แกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้ดําเนินการตาม
ภารกิจที่อยูในอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลคลองเมือง ในการจัดกิจกรรมสง
เสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้
    1. โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000
  บาท         
    2. โครงการสงเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน  100,000
  บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 6,600,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,498,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถกระเช้าไฟฟ้า) จํานวน 2,498,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถกระเช้า
ไฟฟ้า) ขนาดความสูงไมต่ํากวา 12 เมตร เครื่องยนตดีเซล 4
 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้าไมน้อยกวา 130 แรงม้า จํานวน 1
 คัน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 ลําดับที่ 45 หน้า 190)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,102,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านดง
พลอง หมูที่ 5 ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 2,653,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน บ้านดงพลอง หมูที่ 5 ตําบลคลองเมือง อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา (ชวงที่1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ระยะทางไมน้อยกวา 476.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 2,856 ตาราง
เมตร และ 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไมน้อย
กวา 289.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 1,734 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบ
รูปรายการขององคการบริหารสวนตําบลคลองเมืองกําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 ลําดับที่ 17 หน้า 113 
ตามยุทธศาสตรด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา การจัด
ให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมูที่ 4 และบ้าน
โคกไม้งาม หมูที่ 11 ตําบลคลองเมือง อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 1,409,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมูที่ 4
 และบ้านโคกไม้งาม หมูที่ 11 ตําบลคลองเมือง อําเภอจัก
ราช จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะ
ทางไมน้อยกวา 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามราย
ละเอียดแบบรูปรายการขององคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง
กําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 ลําดับที่ 4 หน้า 109 และลําดับที่ 11 หน้า 111 
ตามยุทธศาสตรด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา การจัด
ให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
จํานวน  40,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 580,000 บาท

งบบุคลากร รวม 550,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 550,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําเดือนแกพนักงานสวนตําบล  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนกรณีมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําป เลื่อน
ระดับตําแหนง  หรือรับโอนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได้รับการบรรจุแตงตั้ง  ตําแหนงดังนี้
    1. นักวิชาการเกษตร
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงาน
จ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดหาวัสดุทางการเกษตรเชน ปุย วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ
     
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําและชุมชนตําบลคลองเมือง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําชุมชนตําบลคลอง
เมือง และปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม้                    
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้อง
ถิ่น มาตรา 16 (ข้อ 2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทาง
น้ํา และทางระบายน้ํา ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจาก (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 บัญญัติให้องคการบริหารสวนตําบลมี
หน้าที่ต้องทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ (ข้อ 7) คุ้ม
ครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เคหะ  หน้าที่ 162 ลําดับที่ 1
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและเพิ่มจํานวนพื้นที่สี
เขียวให้มากขึ้นในพื้นที่ตําบลคลองเมือง                   
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคการบริหารสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 บัญญัติไว้วาให้องคการบริหารสวนตําบลมีหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตน
เอง (ข้อ 24) การจัดการการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชนจาก
ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติมจาก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 บัญญัติให้
องคการบริหารสวนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้ (ข้อ 7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เคหะ  หน้าที่ 162 ลําดับที่ 2
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสํารวจพันธุไม้และสํารวจพื้นที่ป่าสาธารณะตําบลคลอง
เมือง ปรากฏในแผนงานเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม้                                          
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564
  มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล
อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล (ข้อ7 ) บํารุง
และสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ตามหนังสือกรมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
 มกราคม2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1426 ลงวัน
ที่ 4 เมษายน 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 แผนงานสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราช
ดําริ  หน้าที่ 77 ลําดับที่ 5
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

วันที่พิมพ : 2/3/2565  13:06:53 หน้า : 92/92


