
 

 
 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
อ าเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 471,819.00 5,868,095.00 6,491,720.00

งบบุคลากร 6,177,872.00 9,061,450.00 10,016,380.00

งบดําเนินงาน 2,867,390.70 5,409,855.00 5,587,600.00

งบลงทุน 5,203,843.00 4,159,100.00 3,680,300.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,039,500.00 1,071,500.00 954,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 15,760,424.70 25,600,000.00 26,760,000.00

รวม 15,760,424.70 25,600,000.00 26,760,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 544,245.03 550,000.00 550,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 85,047.33 77,000.00 97,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 176,113.52 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,015.00 30,000.00 30,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,520.00 25,000.00 45,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 848,940.88 982,000.00 1,022,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,813,706.95 14,018,000.00 15,150,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,813,706.95 14,018,000.00 15,150,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,224,546.00 10,600,000.00 10,588,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,224,546.00 10,600,000.00 10,588,000.00

รวม 19,887,193.83 25,600,000.00 26,760,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,985,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 210,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,388,400

แผนงานสาธารณสุข 1,521,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 547,640

แผนงานเคหะและชุมชน 3,182,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 175,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย์ 48,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,491,720

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,760,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,244,060 1,239,000 6,483,060

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,845,740 1,239,000 4,084,740

งบดําเนินงาน 1,956,000 402,000 2,358,000

    ค่าตอบแทน 148,000 97,000 245,000

    ค่าใช้สอย 1,060,000 210,000 1,270,000

    ค่าวัสดุ 325,000 80,000 405,000

    ค่าสาธารณูปโภค 423,000 15,000 438,000

งบลงทุน 89,900 25,000 114,900

    ค่าครุภัณฑ์ 89,900 25,000 114,900

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

                                             รวม 7,319,960 1,666,000 8,985,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 180,000 30,000 210,000

    ค่าใช้สอย 170,000 30,000 200,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 180,000 30,000 210,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 734,960 648,840 1,383,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 734,960 648,840 1,383,800

งบดําเนินงาน 317,000 1,083,600 1,400,600

    ค่าตอบแทน 92,000 0 92,000

    ค่าใช้สอย 90,000 593,700 683,700

    ค่าวัสดุ 130,000 489,900 619,900

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000

งบลงทุน 1,650,000 0 1,650,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,650,000 0 1,650,000

งบเงินอุดหนุน 0 954,000 954,000

    เงินอุดหนุน 0 954,000 954,000

                                             รวม 2,701,960 2,686,440 5,388,400

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,147,000 0 1,147,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,147,000 0 1,147,000

งบดําเนินงาน 364,000 10,000 374,000

    ค่าตอบแทน 44,000 0 44,000

    ค่าใช้สอย 260,000 0 260,000

    ค่าวัสดุ 60,000 10,000 70,000

                                             รวม 1,511,000 10,000 1,521,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 311,640 0 311,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 311,640 0 311,640

งบดําเนินงาน 106,000 130,000 236,000

    ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000

    ค่าใช้สอย 70,000 130,000 200,000

                                             รวม 417,640 130,000 547,640



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 690,880 0 690,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 690,880 0 690,880

งบดําเนินงาน 526,000 50,000 576,000

    ค่าตอบแทน 41,000 0 41,000

    ค่าใช้สอย 120,000 0 120,000

    ค่าวัสดุ 365,000 50,000 415,000

งบลงทุน 38,000 1,877,400 1,915,400

    ค่าครุภัณฑ์ 38,000 0 38,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,877,400 1,877,400

                                             รวม 1,254,880 1,927,400 3,182,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 80,000 130,000

    ค่าใช้สอย 50,000 80,000 130,000

                                             รวม 50,000 80,000 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 125,000 175,000

    ค่าใช้สอย 50,000 125,000 175,000

                                             รวม 50,000 125,000 175,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 50,000 80,000

    ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                                             รวม 30,000 50,000 80,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 48,000 48,000

    ค่าสาธารณูปโภค 48,000 48,000

                                             รวม 48,000 48,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,491,720 6,491,720

    งบกลาง 6,491,720 6,491,720

                                             รวม 6,491,720 6,491,720



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,985,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 210,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,388,400

แผนงานสาธารณสุข 1,521,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 547,640

แผนงานเคหะและชุมชน 3,182,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 175,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย์ 48,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,491,720

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,760,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 5) พ.ศ.2546  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอราชสาส์น

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 26,760,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
26,760,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมชาย  ตันมาก)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายวิรัตน์  เธียรพจีกุล)

ตําแหน่ง นายอําเภอราชสาส์น



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอ ราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 322,980.51 338,909.01 350,000.00 0.00 % 350,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 205,133.87 169,610.02 160,000.00 0.00 % 160,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 11,828.00 35,726.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 539,942.38 544,245.03 550,000.00 550,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 271.60 465.60 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 5,292.55 21,066.73 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 9,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 270.00 490.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 1,540.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 39,715.00 40,365.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 21,524.50 20,660.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 420.00 500.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 1,394.60 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 70,428.25 85,047.33 77,000.00 97,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 224,369.92 176,113.52 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 224,369.92 176,113.52 300,000.00 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 30,400.00 30,015.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 30,400.00 30,015.00 30,000.00 30,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 25.51 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 28,600.00 13,000.00 20,000.00 100.00 % 40,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 1,310.00 520.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 29,935.51 13,520.00 25,000.00 45,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 357,538.01 332,630.32 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,030,472.25 7,293,219.52 7,018,000.00 4.02 % 7,300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,229,166.26 2,347,854.49 2,300,000.00 4.78 % 2,410,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 170,509.67 152,704.80 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 673,003.54 658,843.31 650,000.00 4.62 % 680,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,159,428.78 1,417,177.41 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 1,540.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 18,821.53 23,197.32 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 33,183.51 22,428.78 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,477,382.00 2,564,111.00 2,300,000.00 30.43 % 3,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 97.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,149,602.55 14,813,706.95 14,018,000.00 15,150,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 4,707,038.00 4,224,546.00 10,600,000.00 -0.11 % 10,588,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 4,707,038.00 4,224,546.00 10,600,000.00 10,588,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 18,751,716.61 19,887,193.83 25,600,000.00 26,760,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 26,760,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 550,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 350,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 160,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 97,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 9,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 300,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 30,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 30,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 45,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 5,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,150,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,410,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 680,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 20,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 3,000,000 บาท
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 10,588,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 10,588,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 1,706,400 1,713,600 1,713,600 0 % 1,713,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 2,391,120 2,398,320 2,398,320 2,398,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,327,512 1,296,336 2,071,650 0.94 % 2,091,060

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 10,373 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 127,189 163,800 168,000 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 367,200 380,285 399,720 -1.26 % 394,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 32,220 24,115 24,000 0 % 24,000

เงินอืนๆ 0 0 79,800 84,000 100 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,864,494 1,944,336 2,747,370 2,845,740

รวมงบบุคลากร 0 4,255,614 4,342,656 5,145,690 5,244,060

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอราชสาส์น    จังหวัดฉะเชิงเทรา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 10,000 0 20,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 56,100 48,700 72,000 50 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,740 1,870 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 69,840 50,570 132,000 148,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 220,165 259,113.2 400,000 0 % 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 68,075 8,375 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 9,580 0 30,000 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถินไทย 0 5,500 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 15,372 14,150.4 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 35,000 23,080 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 0 0 0 100 % 35,000

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ

0 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในวันปิยมหาราช 0 1,000 1,000 2,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินงานของศูนย์ข้อมูล
จัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน อําเภอราชสาส์น

0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรม
ราชินีนาถ

0 1,600 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 0 9,915 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชและพระ
ราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชาคมท้องถินและสํารวจ
ความคิดเห็นจากประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ระดับหมู่บ้านและ
ตําบล

0 0 10,830 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมท้องถิน และ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน 0 17,230 0 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมท้องถิน และ
สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนใน
การจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล ระดับหมู่บ้าน
และตําบล

0 0 0 17,015 135.09 % 40,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
บุคลากรของท้องถินให้มีประสิทธิภาพ    
สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลและการเดินทางไปทัศนศึกษา
ดูงานภายในประเทศ

0 0 0 20,000 400 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 16,719.95 90,908.37 100,000 50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 400,156.95 407,456.97 689,015 1,060,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 114,904 66,203 70,000 71.43 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 20,771.37 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 14,876 3,940 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 8,060.31 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 72,000 48,860 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 46,635 49,260 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 277,246.68 168,263 215,000 325,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 158,029.87 202,113.21 182,000 82.42 % 332,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 13,162.93 9,138.77 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 1,700.34 1,273.3 14,000 0 % 14,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 2,572 530 7,000 0 % 7,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 25,493.88 28,171.48 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 200,959.02 241,226.76 273,000 423,000

รวมงบดําเนินงาน 0 948,202.65 867,516.73 1,309,015 1,956,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครืองดูดฝุ่น 0 6,944.3 0 0 0 % 0

ค่าเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
ไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู 0 89,000 0 0 0 % 0
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ค่าเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
ไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู 0 305,800 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม 0 0 12,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม  จํานวน 20 ตัว 0 12,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพนักพิงมีแขน ขาเหล็กชุบ
โครเมียม จํานวน 5 ตัว 0 21,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว 0 6,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 0 12,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขก 0 40,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 1 บาน 4 ลินชัก ขนาด 
118.50 x 41 x 87.90 ซม. จํานวน  1 
 ตู้

0 5,700 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 4 ฟุต  
ขนาด 118.50 x 41 x 87.90 ซม. 
จํานวน 3 ตู้

0 12,600 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกทรงสูง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 183 ซม 
จํานวน 1 ตู้

0 5,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 0 90,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 0 0 20,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ขนาด 180 
x 60 ซม. จํานวน  5 ตัว 0 10,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 9 x 
18 นิว จํานวน 1 ชุด 0 5,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก 
จํานวน 1  ตัว 0 8,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือถังนําแบบไฟเบอร์กลาส 0 24,824 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลมขาสูงตัวยู ขนาด 22 นิว 
จํานวน 4 ตัว 0 9,800 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโพเดียม 0 0 10,000 0 0 % 0
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ค่าจัดซือสแตนหนังสือพิมพ์ จํานวน 1 
ตัว 0 2,500 0 0 0 % 0

โครงการติดตังโทรศัพท์ภายในอาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่

0 0 55,000 0 0 % 0

จัดซือเก้าอี 0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซือตู้เหล็ก 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงห้องประชุม 0 80,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครืองโทรทัศน์ ขนาดจอ LED ไม่
น้อยกว่า 32 นิว 0 45,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 
จํานวน 1 เครือง 0 0 0 33,000 -100 % 0

ค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครือง 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือปัมนําอัตโนมัติ แรงดันคงที 
ขนาด 400วัตต์ 0 14,980 0 0 0 % 0

โครงการติดตังผ้าม่านปรับแสงแนวตัง 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่

0 0 29,200 0 0 % 0

โครงการติดตังม่านปรับแสงแนวตัง 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่ หมู่ที 6

0 95,000 0 0 0 % 0

จัดซือตู้แช่นําดืม 0 0 0 0 100 % 20,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ 0 30,000 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0 0 22,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี 0 19,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 18,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด 
LED สี 0 0 0 17,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 22,556 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 962,204.3 180,500 134,000 89,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดินลูกรังปรับระดับพืนทีบนโฉนด
ทีดินเลขที 6392 หมู่ที 6 บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่

0 546,000 0 0 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 0 0 369,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและ
พัสดุทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่

0 0 496,000 0 0 % 0

โครงการติดตังกันสาดอาคารเอนก
ประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่

0 0 0 195,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างประตูรัวอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่
ที 6 ตําบลเมืองใหม่

0 230,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลานคสล
.ภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

0 640,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/กันห้องอาคาร
อเนกประสงค์ ทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่

0 342,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,758,000 865,000 195,000 0

รวมงบลงทุน 0 2,720,204.3 1,045,500 329,000 89,900

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 30,000 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 0 30,000 0 30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 30,000 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 7,954,020.95 6,255,672.73 6,813,705 7,319,960

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.เคลือนทีร่วมกับ
ส่วนราชการทีเกียวข้อง (โครงการ
จังหวัดเคลือนที)

0 0 73,826 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานระดับหมู่
บ้านและระดับตําบล 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 73,826 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 73,826 10,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 73,826 10,000 0
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 554,460 271,430 600,000 40 % 840,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 249,480 248,416 310,000 0.65 % 312,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 48,000 39,472 45,000 0 % 45,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 893,940 559,318 997,000 1,239,000

รวมงบบุคลากร 0 893,940 559,318 997,000 1,239,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 34,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 6,500 0 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 42,500 34,000 137,000 97,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 11,300 44,470 50,000 -20 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 3,352 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,010 55,000 -9.09 % 50,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษี พัสดุ และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 35,900 0 25,000 300 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 600 3,030 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 51,152 52,510 150,000 210,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 27,403.05 29,954 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 22,420 24,090 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 49,823.05 54,044 80,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 6,637 6,622 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 6,637 6,622 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0 150,112.05 147,176 382,000 402,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอี 0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซือเก้าอีนังรับแขก 3 ทีนัง ขนาด 
150 x 55 x 83 ซม. จํานวน  5 ตัว 0 22,500 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีพนักพิงสูง มีล้อมีแขน ปรับ
ไฮดรอลิกขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 
1 ตัว

0 4,900 0 0 0 % 0

จัดซือชันเก็บเอกสาร 40 ช่อง มีล้อ 
ขนาด 92.1 x 31.1 x 180.5 ซม. 
จํานวน 1 ตู้

0 4,900 0 0 0 % 0

จัดซือตู้ลินชัก 4 ลินชัก ขนาด 46.4 x 
61 x 132.4 ซม. จํานวน 1 ตู้ 0 4,800 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก 2 บานปิดเปิด 0 0 0 13,800 -100 % 0

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก 2 บานปิดเปิด 
ขนาด 91.4 x 45.7 x 182.9 ซม. 
จํานวน 2 ตู้

0 9,200 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 120 x 60 
x 75 ซม. หน้าโฟมเมก้าลายไม้ ขาเหล็ก
พ่นสีมีกล่องร้อยสายไฟ จํานวน 3 ตัว

0 11,700 0 0 0 % 0
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จัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0 0 45,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 18,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0 0 0 7,900 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 5,980 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 58,000 69,880 21,700 25,000

รวมงบลงทุน 0 58,000 69,880 21,700 25,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 1,102,052.05 776,374 1,400,700 1,666,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 9,056,073 7,105,872.73 8,224,405 8,985,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม ทบทวน 
ศึกษาดูงาน อปพร. และรักษา
ความสงบเรียบร้อย

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
ตังจุดตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

0 0 40,040 65,010 7.68 % 70,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ
ภัย

0 0 15,510 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตังจุดตรวจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 44,420 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 44,420 55,550 65,010 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุอืน 0 0 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 30,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 44,420 65,550 95,010 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 40,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 44,420 65,550 135,010 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกัน ระงับ
สาธารณภัย และจัดทําแผนป้องกันช่วย
เหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภัยแล้ง นํา
ท่วม ลมพายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน

0 0 0 11,075 170.88 % 30,000

โครงการอบรม ป้องกัน ระงับสาธารณ
ภัย และจัดทําแผนป้องกัน ช่วยเหลือผู้
ประสบภัยฯ

0 12,608 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 12,608 0 11,075 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 12,608 0 11,075 30,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 12,608 0 11,075 30,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 57,028 65,550 146,085 210,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 260,280 308,689 462,168 49.94 % 692,960

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 33,240 19,020 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 19,920 29,620 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 313,440 357,329 462,168 734,960

รวมงบบุคลากร 0 313,440 357,329 462,168 734,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 42,000 71.43 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 42,000 92,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 49,050 24,900 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 19,424 12,212 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 850 3,950 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 69,324 41,062 90,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 19,738 38,319 40,000 25 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 43,839 36,908 40,000 0 % 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 404,894.6 458,721.2 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,380 9,260 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 476,851.6 543,208.2 120,000 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 546,175.6 584,270.2 257,000 317,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือนกระจกสูง 0 11,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เอกสารเหล็ก 0 0 0 16,800 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 12,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 3,900 0 0 % 0

โครงการจัดซือตู้เอกสารบานเลือน
กระจกสูง 0 0 22,000 0 0 % 0

จัดซือตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลินชัก 0 10,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1* (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0 0 0 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี 0 0 0 17,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0 0 0 23,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,600 25,900 106,500 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 1,650,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 1,650,000

รวมงบลงทุน 0 21,600 25,900 106,500 1,650,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 607,000 802,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 607,000 802,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 607,000 802,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 1,488,215.6 1,769,499.2 825,668 2,701,960

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 246,420 5.04 % 258,840

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 303,280 18.7 % 360,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 579,700 648,840

รวมงบบุคลากร 0 0 0 579,700 648,840

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 112,300 157,350 300,000 -16.67 % 250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก 0 0 0 0 100 % 6,000

ค่าวัสดุการศึกษา 0 0 0 0 100 % 56,100

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนา
คุณธรรมเยาวชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 0 3,350 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ฯ 0 0 4,350 0 0 % 0

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรู้จักเด็กด้วยบันทึกเล่มเล็ก 0 0 1,500 0 0 % 0

โครงการรู้จักเด็กด้วยบันทึกเล่มเล็ก 0 1,500 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของ ศพด.ด้วยศิลปะ 0 0 16,380 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยศิลปะ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาล 
3-5 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วย
ศิลปะ

0 10,140 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 281,540 349,100 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาา
รสถานศึกษา เงินสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 173,100 0 0 0 % 0

โครงการออกกําลังกายเด็กอนุบาล 3-5 
ขวบ ของ ศพด. 0 0 24,400 0 0 % 0

โครงการออกกําลังกายเด็กอนุบาล 3-5 
ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 9,855 0 0 0 % 0

โครงการออกกําลังกายเด็กอนุบาล 
3ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 171,600

รวมค่าใช้สอย 0 310,245 485,520 749,100 593,700

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 96,320 58,024.4 483,955 -4.97 % 459,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุการศึกษา 0 21,581 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 117,901 58,024.4 513,955 489,900

รวมงบดําเนินงาน 0 428,146 543,544.4 1,263,055 1,083,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 122,000 90,000 939,500 1.54 % 954,000

รวมเงินอุดหนุน 0 122,000 90,000 939,500 954,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 122,000 90,000 939,500 954,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 550,146 633,544.4 2,782,255 2,686,440

รวมแผนงานการศึกษา 0 2,038,361.6 2,403,043.6 3,607,923 5,388,400

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 300,000 160 % 780,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 247,262.24 267,485 286,920 8.04 % 310,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 22,980 12,475 12,000 25 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 270,242.24 279,960 598,920 1,147,000

รวมงบบุคลากร 0 270,242.24 279,960 598,920 1,147,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 2,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 2,000 44,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 6,228 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,356 0 20,000 250 % 70,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 25,000 4,000 40,000 25 % 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน 0 8,700 0 9,000 455.56 % 50,000

โครงการเมืองน่าอยู่ 0 600 0 2,000 400 % 10,000

โครงการเมืองน่าอยู่ 0 0 600 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม 0 10,800 7,240 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 53,684 11,840 116,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 6,160 5,838 16,000 -6.25 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2,950 12,890 20,000 0 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,110 18,728 36,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 62,794 30,568 154,000 364,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีพนักพิงมีแขนขาเหล็กชุบ
โครเมียม 0 0 0 4,200 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 3,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะเหล็ก 0 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซือตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 91.4 
x 45.7 x 182.9 ซม. จํานวน 2 ตู้ 0 9,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที 1 *  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว)

0 0 22,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 18,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 5,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,500 45,300 12,200 0

รวมงบลงทุน 0 14,500 45,300 12,200 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 117,500 117,500 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 117,500 117,500 50,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 117,500 117,500 50,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 465,036.24 473,328 815,120 1,511,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 10,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 0 10,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 465,036.24 473,328 815,120 1,521,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 238,200 39,589 309,000 0.85 % 311,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 238,200 39,589 309,000 311,640

รวมงบบุคลากร 0 238,200 39,589 309,000 311,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 19,200 1,600 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 19,200 1,600 36,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 6,090 1,600 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 690 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 6,780 1,600 70,000 70,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 7,180 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,180 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 25,980 10,380 106,000 106,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 3,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 23,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 23,000 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 287,180 49,969 415,000 417,640

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและ
ศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  
กลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน และบุคคลทัวไป

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ  คนพิการ  
และเด็กแรกคลอด  ผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมเพือพัฒนาศักยภาพให้
แก่องค์กรสตรีตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 130,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 10,000 130,000

วันทีพิมพ์ : 20/9/2560  10:33:04 หน้า : 22/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 287,180 49,969 425,000 547,640

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 223,500 257,260 300,000 0 % 300,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 187,480 275,535 308,880 0 % 308,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 17,540 24,225 27,464 45.65 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 470,520 599,020 678,344 690,880

รวมงบบุคลากร 0 470,520 599,020 678,344 690,880

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 28,800 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 28,800 36,000 41,000 41,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 50,350 41,260 70,000 -28.57 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 14,124 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,390 1,250 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 53,740 56,634 120,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 15,825 12,665 25,000 0 % 25,000

วันทีพิมพ์ : 20/9/2560  10:33:04 หน้า : 23/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุก่อสร้าง 0 269,320.94 205,896.27 275,000 9.09 % 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 5,600 4,800 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 9,680 5,000 300 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 290,745.94 233,041.27 315,000 365,000

รวมงบดําเนินงาน 0 373,285.94 325,675.27 476,000 526,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโซฟาเบด บุหนัง PVC ขนาด 
190 x 78 x 80 ซม. จํานวน 1 ตัว 0 5,500 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เอกสาร 2 บาน ปิดเปิด ขนาด 
91.4 x 45.7 x 182.9 ซม. จํานวน 1 
ตู้

0 4,600 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 x 
60 x 75 ซม. หน้าโฟเมก้าลายไม้ ขา
เหล็กพ่นสีมีกล่องร้อยสายไฟ จํานวน 1 
ตัว

0 3,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 0 0 100 % 17,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 8,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 0 0 38,000

รวมงบลงทุน 0 22,000 0 0 38,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 865,805.94 924,695.27 1,154,344 1,254,880
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 42,983.4 39,914 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 42,983.4 39,914 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 42,983.4 39,914 100,000 50,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 
ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 434,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 0 100 % 428,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 85,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 ตําบลเมืองใหม่ 0 830,000 349,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 0 0 146,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที 2 
ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 0 100 % 140,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที 8 
ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 0 100 % 170,000

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนําประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที 1 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 603,000 546,280 -100 % 0
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โครงการขยายเขตท่อจ่ายนําประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที 4 ตําบลเมืองใหม่ เป็นเงิน 
682,892 บาท เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ต่อจากบริเวณบ่อปลานายพายัพ ถึงดับ
เพลิง ขนาดท่อ 225 มม.ยาว 600 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 
กําหนด จากแผนพัฒนาสามปี 
(2560-2562) เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ
.2560 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานทางเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนาข้อ 
1.1 (กองช่าง)

0 0 0 682,892 -100 % 0

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนําประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที 5 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 409,411.5 687,769 -100 % 0

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนําประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที 8 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 1,595,242.5 1,057,044 -100 % 0

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนําประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที 9 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 723,490.5 381,243 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ 
หมู่ที 5 ตําบลเมืองใหม่ 0 196,600 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 1 
ตําบลเมืองใหม่ 0 77,804.77 0 0 0 % 0

โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
สายไผ่ขวาง – หมู่ที 9 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 782,400 -100 % 0

โครงการติดตังไฟทางสาธารณะ จํานวน 
50 จุด ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 0 100 % 92,500

โครงการติดตังเสียงตามสาย หมู่ที 1 
ตําบลเมืองใหม่ 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการลงลูกรัง ซ่อมแซมถนน พร้อม
วางท่อ ข้ามคลองไผ่กลึง หมู่ที 2 ตําบล
เมืองใหม่

0 0 173,000 0 0 % 0

โครงการลงลูกรังขยายไหล่ทางถนนเส้น
หนองช้างตาย หมู่ที 6 0 0 502,000 0 0 % 0

โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายบ้าน
บางพุทรา ซอย 5 หมู่ที 8 0 0 70,000 0 0 % 0
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โครงการลงลูกรังถนน หมู่ที 1 ตําบล
เมืองใหม่ 0 0 481,000 0 0 % 0

โครงการลงลูกรังยกระดับถนน หมู่ที 7 0 0 157,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 0 100 % 262,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง 
หมู่ที 2 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 0 100 % 58,700

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง 
หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 0 100 % 81,900

โครงการลงลูกรังปรับปรุงยกระดับ
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 6 
ตําบลเมืองใหม่

0 0 0 0 100 % 644,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,154,404.77 5,294,144.5 4,572,028 1,877,400

รวมงบลงทุน 0 1,154,404.77 5,294,144.5 4,572,028 1,877,400

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 1,197,388.17 5,334,058.5 4,672,028 1,927,400

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 2,063,194.11 6,258,753.77 5,826,372 3,182,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ 
สามัคคี ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง 
กรม จังหวัด และอําเภอ

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 0 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา หรือกรีฑา 0 38,300 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑา
ในระดับต่างๆ 0 0 12,300 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ 
สามัคคี ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง 
กรม จังหวัด และอําเภอ

0 0 0 55,000 -9.09 % 50,000

โครงการทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่
บ้าน 0 38,590 40,260 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและ
ศึกษาดูงานให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 0 38,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและ
ศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  
กลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน และบุคคลทัวไป

0 0 44,342 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและ
ศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพ เด็ก เยาวชน และบุคคลทัวไป

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
องค์กรสตรีตําบลเมืองใหม่ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
เมืองใหม่

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
และเด็กแรกคลอด ผู้ติดเชือเอดส์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 114,890 96,902 225,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 114,890 96,902 225,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 144,890 126,902 255,000 80,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 144,890 126,902 255,000 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบล
เมืองใหม่ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 30,000 0 150,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 30,000 0 150,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 30,000 0 150,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตําบลเมือง
ใหม่สืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการประเพณีนมัสการพระพุทธ
โสธร 0 80,000 0 0 0 % 0

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 4,700 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 12,745 0 0 % 0

โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา เนืองใน
วันเข้าพรรษา 0 13,000 7,600 0 0 % 0

โครงการแห่เทียนพรรษา 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 93,000 25,045 95,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 0 93,000 25,045 95,000 125,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 93,000 25,045 95,000 125,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 123,000 25,045 245,000 175,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0 30,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดซือพันธุ์ไม้ เพือตกแต่งและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 0 2,450 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 0 0 2,325 15,000 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 2,450 2,325 15,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 27,700 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 27,700 0 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 30,150 2,325 45,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที 5 ตําบล
เมืองใหม่ 0 382,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนํา 
 หมู่ที 7 0 0 235,500 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 382,500 235,500 0 0

รวมงบลงทุน 0 382,500 235,500 0 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 412,650 237,825 45,000 50,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 412,650 237,825 45,000 80,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 38,684.82 54,698.1 72,000 -33.33 % 48,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 38,684.82 54,698.1 72,000 48,000

รวมงบดําเนินงาน 0 38,684.82 54,698.1 72,000 48,000

รวมงานกิจการประปา 0 38,684.82 54,698.1 72,000 48,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 38,684.82 54,698.1 72,000 48,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 61,280 66,039 85,000 -5.88 % 80,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0 150,000 120,000 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 20/9/2560  10:33:04 หน้า : 32/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 4,356,000 4.27 % 4,542,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 924,400 24.62 % 1,152,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 7,500 22,500 36,000 0 % 36,000

สํารองจ่าย 0 197,100 123,280 236,695 22.52 % 290,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 150,000 53.33 % 230,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 130,000 140,000 150,000 7.81 % 161,720

รวมงบกลาง 0 545,880 471,819 5,938,095 6,491,720

รวมงบกลาง 0 545,880 471,819 5,938,095 6,491,720

รวมงบกลาง 0 545,880 471,819 5,938,095 6,491,720

รวมแผนงานงบกลาง 0 545,880 471,819 5,938,095 6,491,720

รวมทุกแผนงาน 0 15,231,977.77 17,272,806.2 25,600,000 26,760,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอ ราชสาส์น   จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,760,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,319,960 บาท
งบบุคลากร รวม 5,244,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายเงินประเภท
นีจากรายได้
ทีได้รับจริงตามปีงบประมาณรายจ่ายทัวไป ในปี พ.ศ. 2559 ทังนีไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท รวมเป็นเงินทัง
สิน 9,887,193.83 บาท ซึงรายได้เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่
เกิน 25,000,000 บาท  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 โดยให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเดือน เดือนละ 20,400 บาท  เป็นเงิน 244,800
 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้รับเดือน
ละ 11,220 บาท  ต่อหนึงคน  รวม 2 คน เป็นเงิน 269,280 บาท 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ เดือนละ 1,750
 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท   และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่  เดือนละ 880 บาท  ต่อหนึงคน รวม 2 คน เป็นเงิน 21,120
 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เดือนละ 1,750
 บาท  เป็นเงิน 
21,000 บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เดือน
ละ 880 บาท ต่อหนึงคน รวม 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เดือนละ 7,200 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายเงิน
ประเภทนีจากรายได้ทีได้รับจริงตามปีงบประมาณรายจ่ายทัวไป  ในปี พ
.ศ. 2558 ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท  รวม
เป็นเงินทังสิน 19,887,193.83  บาท ซึงรายได้
เกิน 10,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เพือจ่ายให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  โดยคํานวณ
ตังจ่ายเงินประเภทนีจากรายได้ทีได้รับจริงตามปีงบประมาณรายจ่ายทัว
ไป ในปี พ.ศ. 2559  ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม  หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเป็นเงินทังสิน 19,887,193.83 บาท  ซึงรายได้
เกิน 10,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท  โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนากองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
 โดยจ่ายให้
  - ประธานสภาอบต.  เดือนละ 11,220 บาท                 เป็น
เงิน     134,640  บาท
 - รองประธานสภาอบต.  เดือนละ 9,180 บาท        เป็น
เงิน     110,160  บาท
 - สมาชิกสภาอบต. จํานวน 16 คน ในอัตราคนละ 7,200 บาท   เป็น
เงิน   1,382,400  บาท
 - เลขานุการสภาอบต. จํานวน 1 คน ในอัตราคนละ 7,200 บาท เป็น
เงิน       86,400  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,845,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,091,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน 6 อัตรา (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ตําบล ระดับ ต้น จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินเดือนละ 3,500 บาท รวมเป็น
เงิน 84,000 บาท ระดับ กลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินเดือน
ละ 7,000 บาท  รวมเป็นเงิน 84,000  บาท รวมเป็นเงินทัง
สิน  168,000  บาท  (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 394,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ทีปฏิบัติงานใน
สํานักงานปลัด อบต.  
 (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินอืนๆ จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล ระดับ กลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินเดือนละ 7,000  บาท  รวม
เป็นเงินทังสิน  84,000  บาท  (สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 1,956,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครัง
คราวตามความจําเป็น (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิทีได้รับตาม
ระเบียบว่าด้วยการนี    
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ตําบล ทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยการนี (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงินเดือนละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน
ทังสิน 90,000 บาท  ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงินวันละ 308 บาท รวมเป็นเงินทัง
สิน 112,420 บาท ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ คู่มือต่าง ๆ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ค่าสังพิมพ์ การจัดทําหนังสือทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
- ค่ารับรอง                จํานวน     20,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน  เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือดําเนินกิจการอืนใดอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ตังจ่ายไม่เกินปีละ 1 % ของ
รายได้จริงในปีทีล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548  
  - ค่าเลียงรับรอง       จํานวน     10,000  บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และ
ค่าบริการในการประชุม สภาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

ค่าชดใช้กรณีเกิดอุบัติเหตุจากองค์การบริหารส่วนตําบล
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
กิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2557 (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2.1 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อที 12 หน้าที 73) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ศึกษา ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน และ
เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  4.5 แผน
งานบริหารงานทัวไป หน้าที 93 ข้อที 3 )
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืน ๆ ทีเกียวข้องกับศูนย์บริการ  (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ขนส่งและเทคโนโลยี 5.4 แผนงานสาธารณสุข ข้อที 3 หน้าที 98) 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก อบต.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล, สมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน วัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการต่าง ๆ และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้และ
เกียวข้องกับการเลือกตัง  
ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เช่น  ค่าวัสดุในการตกแต่งเวที  เช่น โฟม สี  ตะปู  ค่าธง
ชาติ  ธงสัญลักษณ์  ป้ายสัญลักษณ์  ค่าพานพุ่มถวาย สักการะและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับโครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 –
 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ศึกษา ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน และ
เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.5 แผน
งานบริหารงานทัวไป ข้อที 2 หน้าที 93)  

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ

จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าวัสดุในการตกแต่ง
เวที เช่น โฟม สี ตะปู ค่าธงชาติ ธงสัญลักษณ์ สก. ป้ายสัญลักษณ์ สก. ค่า
พานพุ่มถวายสักการะและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน และ
เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.5 แผน
งานบริหารงานทัวไป ข้อที 1 หน้าที 93)
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โครงการประชุมประชาคมท้องถิน และสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนใน
การจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับหมู่บ้าน
และตําบล

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1 แผนงานบริหารงานทัวไป ข้อ
ที 2 หน้าที 100) 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาบุคลากรของท้องถินให้มีประสิทธิภาพ   
 สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลและการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีปิด - เปิด การอบรมสัมมนา ค่าอาหาร
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าเช่าทีพัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่า
พาหนะเดินทาง  ค่าเบียเลียง ค่าของทีระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ
 ทีเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1 แผนงานบริหารงานทัวไป ข้อ
ที 22 หน้าที 107) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอืน ๆ  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  เครืองพิมพ์ดีด  เครือง
คอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี  กล้องถ่ายรูป  ยานพาหนะ  เครืองพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ แยกเป็น รถยนต์ อบต.ซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด อบต. มี จํานวน 2 คัน  ดังนี
1. รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต 5415 ฉช ประเภทรถยนต์นัง
ธรรมดา เครืองยนต์ดีเซล โดยมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี คิดเป็นค่าซ่อม
กลาง เป็นเงิน 67,200 บาท
2. รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 1937 ฉช ประเภทรถยนต์นัง
ธรรมดา เครืองยนต์ดีเซล โดยมีอายุการใช้งานครบ 5 ปี คิดเป็นค่าซ่อม
ปกติ เป็นเงิน 11,100 บาท

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์  กระดาษ ตรา
ยาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น   หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลัก  สวิตช์
ไฟฟ้า   
ค่าแบตเตอรี ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อน ส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพืน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  เหล็ก  ปูน  ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ  สําหรับใช้ในการซ่อมแซมสิงก่อสร้าง ต่าง ๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันก๊าดถ่าน ฟืน จาระบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับ
กิจการและยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน และสี  ฟิล์ม  ค่า
ล้าง  อัด  ขยายรูปถ่าย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึงประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง  นํายาเคมีดับเพลิง  สายส่ง
นําดับเพลิง  ท่อดูดนําดับเพลิง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 423,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 332,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงาน  โรงพัสดุ  และอืน ๆ
 ทีอยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสํานักงาน โรงพัสดุ  และอืน ๆ ทีอยู่
ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการทังภายในประเทศ  ทางไกล
ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการใช้บริการด้วย 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ   ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่า
บริการต่าง ๆ  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล์  และค่าสือสารอืนๆ และให้
หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย  เพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  

วันทีพิมพ์ : 20/9/2560  10:33:36 หน้า : 6/31



งบลงทุน รวม 89,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอี จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี พนักพิงมีทีวางแขน ขาเหล็กชุบโครเมี
ยม จํานวน  2  ตัว  ราคาตัวละ 4,500 บาท รวมเป็นเงินทัง
สิน 9,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือ จึงขออนุมัติตังงบประมาณ
จัดซือตามราคาท้องถิน โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1 แผนงานบริหารงาน
ทัวไป ข้อ 14 หน้าที 103)
จัดซือตู้เหล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก  จํานวน  2  ตู้  ราคาตัว
ละ  5,000 บาท  รวมเป็นเงินทังสิน  10,000  บาท  ขนาด 4 ฟุต หรือ
ประมาณกว้าง 118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม. ด้านในมีชันปรับระดับ
ได้ เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือ จึงขออนุมัติตังงบประมาณจัดซือ
ตามราคาท้องถิน โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1 แผนงานบริหารงาน
ทัวไป ข้อที 14 หน้าที 103)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้แช่นําดืม จํานวน 20,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้แช่นําดืม จํานวน 1 เครือง  ความจุไม่น้อย
กว่า 11.6 คิว/330 ลิตร ขนาดเครือง กว้างไม่น้อย
กว่า 600 มิลลิเมตร ลึก 642 มิลลิเมตร สูงไม่น้อย
กว่า 1,795 มิลลิเมตร มีลูกล้อเลือน และทีล็อคกุญแจ  หลอด
ไฟ LED 6 watt  ปรับอุณหภูมิได้ 0 – 10 องศาเซลเซียส ระบบทําความ
เย็น No Frost ป้องกันนําแข็งเกาะพร้อมพัดลม  เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้อง
จัดซือ จึงขออนุมัติตังงบประมาณจัดซือตามราคาท้องถิน โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1 แผนงานบริหารงานทัว
ไป ข้อ 14 หน้าที 103)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
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งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานของหน่วยงานภายนอก ในการขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพือเป็นการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนการพิจารณาจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมทีดี 6.1 แผนงานบริหารงานทัวไป ข้อ
ที 27 หน้าที 108) (สํานักงานปลัด อบต.)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,666,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,239,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,239,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 3 อัตรา  (กองคลัง) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินเดือนละ 3,500 บาท  รวมเป็นเงิน
ทังสิน 42,000 บาท  (กองคลัง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ที
ปฏิบัติงานในกองคลัง  (กองคลัง) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน  2  อัตรา   (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 402,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างทีได้รับคําสัง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครัง
คราวตามความจําเป็น (กองคลัง)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบว่าด้วยการนี  (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี   (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ คู่มือต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ค่าสังพิมพ์ การจัดทําหนังสือทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา เป็นต้น  (กองคลัง) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว  การ
ศึกษาดูงาน  เพือพัฒนาบุคลากรของท้องถินให้มีประสิทธิภาพ ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนืองในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการส่วนท้องถิน พนักงาน
ส่วนท้องถิน รวมถึงลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
โครงการจัดทําแผนทีภาษี พัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี  พัสดุ  และทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือนําไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์  ทรัพย์สินอืนๆ  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ เครืองพิมพ์ สําเนา
ระบบดิจิตอล เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
คลัง 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ตรา
ยาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่างๆ ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม ค่าล้าง  ค่าอัดขยาย
รูป แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล USB Flash Drive,  หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์  (Key Board)  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร และ
ค่าบริการต่างๆ

วันทีพิมพ์ : 20/9/2560  10:33:36 หน้า : 9/31



งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอี จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี พนักพิงมีทีวางแขน ขาเหล็กชุบโครเมี
ยม จํานวน 2 ตัว  ราคาตัวละ 4,500 บาท รวมเป็นเงินทัง
สิน 9,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือ จึงขออนุมัติตังงบประมาณ
จัดซือตามราคาท้องถิน โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1 แผนงานบริหารงาน
ทัวไป หน้าที 104 ข้อ 15 )
จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็ก ขนาด 5  ฟุต  พร้อม
กระจก จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทัง
สิน 16,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือ จึงขออนุมัติตังงบประมาณ
จัดซือตามราคาท้องถิน โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1989  ลงวันที 22 มิถุนายน 2552) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1 แผนงานบริหารงาน
ทัวไป หน้าที 104 ข้อ 15 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม ทบทวน ศึกษาดูงาน อปพร. และรักษา
ความสงบเรียบร้อย

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดินทาง  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
บุคลากร  ค่าจัดทําวุฒิบัตร  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าตอบ
แทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ข้อที 10 หน้าที 76)  (สํานักงานปลัด อบต.)
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตังจุดตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินการค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ข้อที 9 หน้าที 75) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึงประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง  นํายาเคมีดับเพลิง  สายส่ง
นําดับเพลิง  ท่อดูดนําดับเพลิง ฯลฯ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกัน ระงับสาธารณภัย และจัดทําแผนป้องกัน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภัยแล้ง นําท่วม ลมพายุ กับภาครัฐ ภาค
เอกชนและประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรมค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน ข้อที 7 หน้าที 75) (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,701,960 บาท
งบบุคลากร รวม 734,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 734,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 692,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง เงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของอํานวยการระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินเดือนเดือนละ 3,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 317,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี   (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบว่าด้วยการนี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ คู่มือต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ค่าสังพิมพ์ การจัดทําหนังสือทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นต้น (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว  การ
ศึกษาดูงาน  เพือพัฒนาบุคลากรของท้องถินให้มีประสิทธิภาพ ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนืองในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการส่วนท้องถิน พนักงาน
ส่วนท้องถิน รวมถึงลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์  ทรัพย์สินอืนๆ  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ เครืองพิมพ์ สําเนา
ระบบดิจิตอล เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษาฯ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ์ กระดาษ  ตรา
ยาง ปากกา  ดินสอ  แฟ้มต่างๆ       นําดืม ฯลฯ  สําหรับใช้ภายในกองการ
ศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองใหม่ ได้แก่ ศพด
.โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส , ศพด.โรงเรียนวัดบางคา และ ศพด.โรงเรียน
วัดไผ่ขวาง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรโข่ง ปลักไฟฟ้าสายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยสแตนเลส
 จาน ชาม ช้อน ส้อม ขัน สบู่ ถังขยะ นําดืม ฯลฯ สําหรับใช้ภายในกองการ
ศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองใหม่ ได้แก่ ศพด.โรงเรียน
วัดแสนภุมราวาส , ศพด.โรงเรียนวัดบางคา และ ศพด.โรงเรียนวัดไผ่
ขวาง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์พู่กัน และสี ฟิล์ม ค่าล้าง อัด ขยาย
รูปถ่าย ป้าย แผ่นพับ วารสาร ฯลฯ   สําหรับใช้ภายในกองการศึกษาฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ สําหรับใช้ในสํานักงาน
กองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองใหม่ ได้แก่ ศพด
.โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส , ศพด.โรงเรียนวัดบางคา และ ศพด.โรงเรียน
วัดไผ่ขวาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมือง
ใหม่ ได้แก่ ศพด.โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส , ศพด.โรงเรียนวัดบาง
คา และ ศพด.โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
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งบลงทุน รวม 1,650,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,650,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ หมู่ที 6

จํานวน 1,650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่ หมู่ที 6 ขนาดไม่เกิน 50 คน รายละเอียดตามแบบรูป
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน แบบเลขที สถ.ศพด.1 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อที 26 หน้า 64 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,686,440 บาท
งบบุคลากร รวม 648,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 648,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 258,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่ครูผู้ดูแล
เด็ก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสามขวบ 1 แห่ง คือ ศพด.โรงเรียนวัด
แสนภุมราวาส  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทัวไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 แห่ง ได้แก่ ศพด.โรงเรียนวัดบาง
คา และ ศพด.โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงาน
จ้างทัวไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 แห่ง ได้แก่ ศพด.โรงเรียนวัดบาง
คา และ ศพด.โรงเรียนวัดไผ่ขวาง  

งบดําเนินงาน รวม 1,083,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 593,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ คู่มือต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ค่าสังพิมพ์ การจัดทําหนังสือทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว  การ
ศึกษาดูงาน  เพือพัฒนาบุคลากรของท้องถินให้มีประสิทธิภาพ ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนืองในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการส่วนท้องถิน พนักงาน
ส่วนท้องถิน รวมถึงลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 3 แห่ง โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0816.2/ว3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560) ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ค่าวัสดุการศึกษา จํานวน 56,100 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น จัดซือวัสดุ อุปกรณ์  สือการ
สอน เครืองเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทังสองแห่ง  ดังนี
  - ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส จํานวน  20 คนๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 34,000  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคา จํานวน  5 คนๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 8,500  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ขวาง จํานวน  8 คนๆ ละ 1,700
 บาท จํานวน  เป็นเงิน  13,600 บาท  ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาคุณธรรมเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สือต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวกับโครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  4.4 แผนงานการ
ศึกษา ข้อที 22 หน้า 91 )
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สือต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับ
โครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การ
บริหารส่วนตําบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและ
เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  4.4 แผนงาน
การศึกษา ข้อที 21 หน้า 91 )
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยศิลปะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สือต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับ
โครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การ
บริหารส่วนตําบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและ
เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผนงานการ
ศึกษา ข้อที 15 หน้า 90 )
โครงการออกกําลังกายเด็กอนุบาล 3ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การออกกําลังกาย ชุดกีฬา และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวกับโครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผนงานการศึกษา ข้อ
ที 14 หน้า 89 )
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เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 171,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3  แห่ง  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564
) องค์การบริหารส่วนตําบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถินและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผน
งานการศึกษา ข้อที 1 หน้า 87 ) โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0816.2/ว3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน  2560)  ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ดังมีรายละเอียด ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส  จํานวน  20 คนๆ ละ 20
 บาท  จํานวน  245 วัน  เป็นเงิน  98,000  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคา  จํานวน  5 คนๆ ละ 20
 บาท  จํานวน  245 วัน  เป็นเงิน  24,500  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ขวาง จํานวน  8 คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน  245 วัน เป็นเงิน  39,200 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 489,900 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม     แก้วนํา จานรอง ชุดกาแฟ ถาดหลุม  ฯลฯ เพือ
ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองใหม่ ได้แก่ ศพด.โรงเรียนวัด
แสนภุมราวาส , ศพด.โรงเรียนวัดบางคา และ ศพด.โรงเรียนวัดไผ่ขวาง

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 459,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล   และสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   ตังไว้   67,070
    บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมือง
ใหม่ ได้แก่ ศพด.โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส , ศพด.โรงเรียนวัดบาง
คา และ ศพด.โรงเรียนวัดไผ่ขวาง  จํานวน  35 คน  คนละ 260 วัน เป็น
เงิน 67,070 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
 (2) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที 6
 สังกัด สพฐ.   
จํานวน 3 แห่ง         ตังไว้   392,830    บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสัดกัด สพฐ. และศูนย์การ
ศึกษาพิเศษฯ  จํานวน  205 คน  คนละ 260 วัน  เป็นเงิน 392,830
 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที
มท.0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิถุนายน  2560)  ทังนี จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
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งบเงินอุดหนุน รวม 954,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 954,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 954,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตัง
ไว้  804,000  บาท 
              -   เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
 จํานวน 112 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 448,000
 บาท  ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
    -  เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดบางคา  จํานวน 47
 คนๆ ละ  20 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 188,000 บาท  ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
    -   เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดไผ่ขวาง  จํานวน 42
 คนๆ ละ  20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 168,000 บาท  ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้านดนตรีให้
กับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส  ตังไว้  45,000  บาท
 เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ด้านดนตรี ของโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เป็น
เงิน  45,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถินและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.4 แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อที 9 หน้า 86 )
         3) เงินอุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน  ให้กับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส  ตังไว้  50,000
  บาท
 เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ของโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
 เป็นเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถินและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.4 แผน
งานการศึกษา ข้อที 12 หน้า 89 )
    4)  เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. (โรงเรียน       วัดบางคา, โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
, โรงเรียนวัดไผ่ขวาง)  รวมตังไว้  55,000  บาท 
 เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดบางคา, โรงเรียนวัด
แสนภุมราวาส, โรงเรียนวัดไผ่ขวาง) (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.4 แผนงานการ
ศึกษา ข้อที 11 หน้า 89 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,511,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,147,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,147,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 780,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล อํานวยการระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินเดือนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 42,000
 บาท 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  2 อัตรา 
ทีปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 364,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างทีได้รับคําสัง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครัง
คราวตามความจําเป็น (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าสังพิมพ์  ค่าจัดทํา
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาบุคคล  หรือหน่วยงานอืน ให้ทํา
การอย่างใดอย่างหนึงเกียวกับการรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูล
ฝอย ลอกท่อระบายนําคูคลอง  ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามคําสังของทางราชการ  เช่น ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าสารเคมีกําจัดยุง
ลาย ค่าตอบแทนแก่บุคลากรทีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวเนืองกับโครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถินและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.6
 แผนงานสาธารณสุข ข้อที 13 หน้า 96)  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทีเกิดขึน และ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัคซีนป้องกันโรค ยาคุมกําเนิด การทําหมัน สุนัขแมว และค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวเนืองกับโครงการ  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถินและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.6
 แผนงานสาธารณสุข ข้อที 2 หน้า 94) (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการเมืองน่าอยู่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และสุขภาพ
อนามัยของชุมชน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับโครงการ (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วน
ตําบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.6 แผนงานสาธารณสุข ข้อ
ที 12 หน้า 96)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ในการรณรงค์ในด้าน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวเนืองกับ
โครงการ  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.6 แผนงานสาธารณสุข ข้อ
ที 11 หน้า 96)  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อทีเกิดขึน และจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองกับ
โครงการ  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและ
เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แนวทางการ
พัฒนาข้อ 4.6  หน้าที 94)  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอืนๆให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี กล้อง
ถ่ายรูป ยานพาหนะ เครืองพิมพ์ สําเนาระบบดิจิตอล เครืองถ่ายเอกสารฯ
ลฯ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ กระดาษตรายางปากกาดินสอ แฟ้ม
ต่าง ๆ นําดืม ฯลฯ    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับใช้งานกับเครืองพ่นหมอกควัน ค่า
วัคซีน  ยาคุมกําเนิดสุนัข  และอืน ๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล   USB Flash Drive , หมึกพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์, 
แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึงประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันก๊าด
จาระบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับกิจการทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 417,640 บาท
งบบุคลากร รวม 311,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 311,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ คู่มือต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ค่าสังพิมพ์ การจัดทําหนังสือทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา เป็นต้น 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว  การ
ศึกษาดูงาน  เพือพัฒนาบุคลากรของท้องถินให้มีประสิทธิภาพ ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนืองในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการส่วนท้องถิน พนักงาน
ส่วนท้องถิน รวมถึงลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  
กลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน และบุคคลทัวไป

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครือง
ดืม ค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ เพือส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูนพิทักษ์
รักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ข้อ
ที 2 หน้า 81) (กองการศึกษา) 
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โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ  คนพิการ  และเด็กแรกคลอด  ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทาง   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ในการเยียมบ้าน  ค่าอาหาร และ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูนพิทักษ์
รักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อที 6 หน้า 83  (กองการ
ศึกษาฯ) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,254,880 บาท
งบบุคลากร รวม 690,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 690,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา 
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองช่าง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน เดือนละ 3,500 บาท (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 308,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ทีปฏิบัติงานในกองช่าง(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 526,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครัง
คราวตามความจําเป็น  (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ คู่มือต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของ อบต. ค่าสังพิมพ์ การจัดทําหนังสือทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น (กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว  การ
ศึกษาดูงาน  เพือพัฒนาบุคลากรของท้องถินให้มีประสิทธิภาพ ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนืองในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการส่วนท้องถิน พนักงาน
ส่วนท้องถิน รวมถึงลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอืน ๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น  เครืองพิมพ์ดีด  เครือง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ เครืองพิมพ์ สําเนา
ระบบดิจิตอล เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึงอยู่ในความรับชอบของกอง
ช่าง  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ตรา
ยาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ไม้  เหล็ก ปูน ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สําหรับใช้ในการซ่อมแซมถนนและสิงก่อสร้าง
ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล USB Flash Drive, ผ้าหมึกพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ , (KEY BOARD) ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึงประเภท
ใด  ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 เครือง    จํานวน 21,000
 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี
   คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมี
   ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้าน
   กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมี
   ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิมสัญญาณ
   นาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด
  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 วันที 21 เมษายน 2560) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1
 แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 105 ข้อ 16 )
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1
 เครือง จํานวน 17,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
  - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 เมษายน 2560) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.1
 แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 105 ข้อ 16 )

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,927,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 1,877,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,877,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 ตําบลเมืองใหม่ จํานวน 428,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้วัดบางคา  หมู่ที 1
 ตําบลเมืองใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางประมาณ 256
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ตามสภาพ หรือมีพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  756 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปแผนผังทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่กําหนด จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 –
 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครง
สร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อที 11
 หน้า 61 
จุดเริมต้น  N 13?45.290'  E 101?16.684'
จุดสินสุด  N 13?45.242'  E 101?16.591'
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที 2 ตําบลเมืองใหม่ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองไผ่สอ หมู่ที 2 ตําบลเมือง
ใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางประมาณ 350 เมตร หนา
เฉลีย 0.30 เมตร  หรือมีปริมาตรของดินลูกรังไม่น้อยกว่า  1,050
  ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรูปแผนผังทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่กําหนด จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ 1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน  ข้อที 12 หน้า 61
จุดเริมต้น  N 13?45.663'  E 101?15.694'
จุดสินสุด  N 13?45.816'  E 101?15.712'

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที 8 ตําบลเมืองใหม่ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองร่องเหมือง หมู่ที 8 ตําบล
เมืองใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางประมาณ 630
 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร  หรือมีปริมาตรของดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  1,890  ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบรูปแผนผังทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
กําหนด จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 1.1. แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อที 14 หน้า 61 
จุดเริมต้น  N 13?44.49'  E 101?18.374'
จุดสินสุด  N 13?44.556'  E 101?18.103'

โครงการติดตังไฟทางสาธารณะ จํานวน 50 จุด ตําบลเมืองใหม่ จํานวน 92,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟทางในเขตตําบลเมืองใหม่ จํานวน 50 จุด ตําบล
เมืองใหม่ เป็นโคมไฟชนิดหลอดเกลียวพร้อมขา พร้อมติดตังพร้อม
อุปกรณ์พร้อมใช้ หลอด LED  ไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ 1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน  ข้อที 27, 28 หน้า 64 
โครงการวางท่อระบายนํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่ จํานวน 262,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 ตําบลเมือง
ใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร วางคู่ จํานวน 1 จุด จํานวน 18
 ท่อน  พร้อมประตูปิดเปิด ติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบรูปแผนผังทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่กําหนด จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ 1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน  ข้อที 39 หน้า 66 
พิกัด  13?44'7.08"N 101?15'45.96"E
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที 2 ตําบลเมืองใหม่ จํานวน 58,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง สายบ้านนางลําไย ใหม่
โสภา หมู่ที 2 ตําบลเมืองใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 110 เมตร หนาเฉลีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาตรของดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  330  ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปแผนผังที
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่กําหนด จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ
ที 11 หน้า  61
จุดเริมต้น  N 13?46.622'  E 101?15.796'
จุดสินสุด  N 13?46.601'  E 101?15.736'

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่ จํานวน 81,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง สายบ้านนายนงค์ มิตร
กัลยา หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 150 เมตร หนาเฉลีย 0.30 เมตร  หรือมีปริมาตรของดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  176  ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปแผนผังที
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่กําหนด จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ
ที 20 หน้า 63 
จุดเริมต้น  N 13?43.746'  E 101?15.766'
จุดสินสุด  N 13?43.733'  E 101?15.687'

โครงการลงลูกรังปรับปรุงยกระดับบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 6 ตําบล
เมืองใหม่

จํานวน 644,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงยกระดับบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต
.เมืองใหม่ หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่ ขนาดพืนที 850 ตารางเมตร สูง
เฉลีย 1.80 เมตร  หรือมีปริมาตรของดินลูกรังไม่น้อยกว่า  850
  ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรูปแผนผังทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่กําหนด จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองและสังคมทีดี  6.1
  แผนงานบริหารงานทัวไป  ข้อที 18 หน้า  106
พิกัด  N 13?43.829'  E 101?15.815'

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ สามัคคี ตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวง กรม จังหวัด และอําเภอ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าเช่าเหมารถ ค่า
อาหาร และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้าที 72 ข้อที 7) (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ สามัคคี ตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวง กรม จังหวัด และอําเภอ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าเช่าเหมารถ ค่า
อาหาร และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ
ที 7 หน้าที 72) (สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพองค์กรสตรีตําบลเมืองใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการ    จัดกิจกรรมการอบรม ให้ความรู้เพือพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.  2561 – 2564  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน ข้อที 1  หน้า 71 ) (กองการศึกษาฯ) 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการ    จัดกิจกรรมการอบรม ให้ความรู้เพือพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564   องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน ข้อที 9  หน้า 72 ) (กองการศึกษาฯ) 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
เมืองใหม่

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครือง
ดืม ในการอบรม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ  (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 )  องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ
ที 10  หน้า 72 ) (กองการศึกษา) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลเมืองใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ตําบล เช่น เงินรางวัล  โล่/ถ้วยรางวัลประกาศเกียรติคุณ ค่าตอบแทนผู้
ตัดสิน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและ
เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  4.3 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อที 2 หน้า 85 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตําบลเมืองใหม่สืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันผู้สูงอายุตําบลเมืองใหม่สืบสานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการจัดงาน (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  4.3 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อที 5  หน้า 86 )
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง  เช่น ค่า
เช่าเวที ค่าเช่าเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการจัดงาน (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  4.3 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อที 8 หน้า 86 )
โครงการพาน้องท่องธรรมะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวเนืองกับการจัดงาน (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  2.5 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อที 1 หน้า 76 )
โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์สําหรับการ หล่อเทียน ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครืองเสียงประชา
สัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนือง
กับการจัดงาน (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและ
เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  4.3 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อที 6 หน้า 86 )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองมือการเกษตร พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง ต้นไม้ หญ้า วัสดุ-อุปกรณ์ทีใช้ในการเกษตร ฯลฯ 
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือพันธุ์ไม้ เพือตกแต่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต้นไม้ เพือใช้ในการตกแต่งและปรับปรุงสภาพแวด
ล้อม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับโครงการ (จากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่าง
ยังยืน 3.1 แผนงานการเกษตร ข้อที 7 หน้า 78) (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)
โครงการฝึกอบรมเพือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมเพือการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับโครงการ (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อมอย่างยังยืน 3.1 แผนงานการเกษตร ข้อที 2 หน้า 77) (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 48,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,491,720 บาท
งบกลาง รวม 6,491,720 บาท
งบกลาง รวม 6,491,720 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับสํานักงานประกัน
สังคม สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไปของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้าง     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 (จาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที
ดี 6.6 แผนงานงบกลาง ข้อที 2 หน้าที 119)  
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,542,000 บาท
เพือช่วยเหลือผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยเป็นผู้สูงอายุที
อยู่ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ตัง
ไว้  4,542,000 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561- 2563  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูนพิทักษ์
รักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผนงานงบกลาง ข้อ
ที 1 หน้า 82 )  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,152,000 บาท
เพือช่วยเหลือผู้พิการสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยเป็นผู้สูงอายุที
อยู่ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ตัง
ไว้  1,152,000 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2563  
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน
และเทิดทูนพิทักษ์รักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผน
งานงบกลาง ข้อที 2 หน้า 82 )  (กองการศึกษาฯ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในการดํารงชีพตามความเหมาะสม ทีอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ตังไว้ 36,000 บาท (จากแผนพัฒนา
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถินและเทิดทูนพิทักษ์
รักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผนงานงบกลาง ข้อ
ที 3 หน้า 82 )  (กองการศึกษาฯ)

สํารองจ่าย จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นทีต้องจ่าย เพือการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า หรือกรณีตังงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอจ่ายตามความ
เหมาะสม  โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 หมวด 2 ข้อ 19  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 230,000 บาท
เพือดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนทีตามหลักเกณฑ์      และแนวทางทีสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกําหนด  (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน และ
เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  4.6 แผนงาน
สาธารณสุข หน้าที 95 ข้อที 7) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 161,720 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2500 และตามกฎกระทรวงฉบับที 3 (พ.ศ. 2515)  ประกอบกับหนังสือ
ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2557  หนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2557 กระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.5/ว 1264  ลง
วันที  30  พฤษภาคม  2557 โดยให้ตังจ่ายในอัตราร้อยละหนึงของราย
ได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีนัน  ทังนี ไม่รวมเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล  และรายได้
จากพันธบัตร  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตําบล มี
รายได้ไม่รวมเงิน ทีได้รับยกเว้น ดังกล่าว ประมาณการราย
ได้ จํานวน 16,172,000 บาท จึงตังจ่ายไว้เพือสมทบกองทุนฯ เป็น
เงิน 161,720 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี 6.6 แผนงานงบกลาง ข้อ
ที 1 หน้าที 119)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 230,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 80,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,542,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

161,720

สํารองจ่าย 290,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,152,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 308,880 310,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 40,000 15,000

เงินเดือนพนักงาน 300,000 311,640 780,000

เงินอืนๆ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 230,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 80,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,542,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

161,720

สํารองจ่าย 290,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,152,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 360,000 706,680 1,685,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 30,000 69,000 154,000

เงินเดือนพนักงาน 951,800 2,931,060 5,274,500

เงินอืนๆ 168,000 168,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 50,000 70,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 180,000 366,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 50,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ฝึกอบรม ทบทวน 
ศึกษาดูงาน อปพร. 
และรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตัง
จุดตรวจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมป้องกัน ระงับ
สาธารณภัย และจัดทํา
แผนป้องกันช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ภัยแล้ง นําท่วม ลมพายุ 
กับภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถินไทย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 22,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 300,000 440,000 860,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ฝึกอบรม ทบทวน 
ศึกษาดูงาน อปพร. 
และรักษา
ความสงบเรียบร้อย

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตัง
จุดตรวจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมป้องกัน ระงับ
สาธารณภัย และจัดทํา
แผนป้องกันช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ภัยแล้ง นําท่วม ลมพายุ 
กับภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถินไทย 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ

ค่าวัสดุการศึกษา

โครงการกีฬาต้านภัย
ยาเสพติดตําบลเมือง
ใหม่

50,000

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมพัฒนา
คุณธรรมเยาวชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ปกป้อง สงบ สันติ 
สามัคคี ตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวง กรม 
จังหวัด และอําเภอ

100,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุตําบลเมืองใหม่
สืบสานประเพณี
สงกรานต์

50,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 50,000 220,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก

6,000 6,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

35,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ

25,000 25,000

ค่าวัสดุการศึกษา 56,100 56,100

โครงการกีฬาต้านภัย
ยาเสพติดตําบลเมือง
ใหม่

50,000

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมพัฒนา
คุณธรรมเยาวชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000 30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ปกป้อง สงบ สันติ 
สามัคคี ตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวง กรม 
จังหวัด และอําเภอ

100,000

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุตําบลเมืองใหม่
สืบสานประเพณี
สงกรานต์

50,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซือพันธุ์ไม้ 
เพือตกแต่งและปรับ
ปรุงสภาพแวดล้อม

20,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี พัสดุ และ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิน และ
สํารวจความคิดเห็น
จากประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
ระดับหมู่บ้านและ
ตําบล

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ฝึกอาชีพและศึกษาดู
งานให้กับผู้สูงอายุ 
กลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ 
เด็ก เยาวชน และ
บุคคลทัวไป

100,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพองค์กร
สตรีตําบลเมืองใหม่

10,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซือพันธุ์ไม้ 
เพือตกแต่งและปรับ
ปรุงสภาพแวดล้อม

20,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี พัสดุ และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิน และ
สํารวจความคิดเห็น
จากประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
ระดับหมู่บ้านและ
ตําบล

40,000 40,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ฝึกอาชีพและศึกษาดู
งานให้กับผู้สูงอายุ 
กลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ 
เด็ก เยาวชน และ
บุคคลทัวไป

100,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพองค์กร
สตรีตําบลเมืองใหม่

10,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพือพัฒนา
บุคลากรของท้องถินให้
มีประสิทธิภาพ    
สําหรับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  
พนักงานส่วนตําบล 
และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
การเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานภาย
ในประเทศ

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อพม. 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลเมือง
ใหม่

10,000

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 30,000

โครงการเมืองน่าอยู่ 10,000

โครงการเยียมบ้านผู้สูง
อายุ  คนพิการ  และ
เด็กแรกคลอด  ผู้ป่วย
เอดส์

30,000

โครงการรณรงค์ด้าน
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้วยศิลปะ
โครงการแห่เทียน
พรรษา 15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพือพัฒนา
บุคลากรของท้องถินให้
มีประสิทธิภาพ    
สําหรับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  
พนักงานส่วนตําบล 
และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
การเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานภาย
ในประเทศ

100,000 100,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อพม. 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลเมือง
ใหม่

10,000

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 30,000

โครงการเมืองน่าอยู่ 10,000

โครงการเยียมบ้านผู้สูง
อายุ  คนพิการ  และ
เด็กแรกคลอด  ผู้ป่วย
เอดส์

30,000

โครงการรณรงค์ด้าน
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้วยศิลปะ

20,000 20,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา 15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกกําลังกาย
เด็กอนุบาล 3ขวบ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 25,000 15,000

วัสดุอืน 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 48,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอี

จัดซือตู้เหล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกกําลังกาย
เด็กอนุบาล 3ขวบ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

เงินสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

171,600 171,600

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 170,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 110,000 175,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 20,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 459,900 459,900

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 310,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 15,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 160,000 250,000

วัสดุอืน 10,000 10,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000 40,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 5,000 332,000 385,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 22,000 22,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 14,000 14,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอี 18,000 18,000

จัดซือตู้เหล็ก 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

17,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้แช่นําดืม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 1 ตําบลเมืองใหม่

428,300

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที 2 ตําบล
เมืองใหม่

140,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที 8 ตําบล
เมืองใหม่

170,000

โครงการติดตังไฟทาง
สาธารณะ จํานวน 50 
จุด ตําบลเมืองใหม่

92,500

โครงการวางท่อระบาย
นํา คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่

262,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนลูกรัง หมู่ที 
2 ตําบลเมืองใหม่

58,700

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนลูกรัง หมู่ที 
6 ตําบลเมืองใหม่

81,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะทํางาน 16,000 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

17,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้แช่นําดืม 20,900 20,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 1 ตําบลเมืองใหม่

428,300

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที 2 ตําบล
เมืองใหม่

140,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที 8 ตําบล
เมืองใหม่

170,000

โครงการติดตังไฟทาง
สาธารณะ จํานวน 50 
จุด ตําบลเมืองใหม่

92,500

โครงการวางท่อระบาย
นํา คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่

262,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนลูกรัง หมู่ที 
2 ตําบลเมืองใหม่

58,700

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนลูกรัง หมู่ที 
6 ตําบลเมืองใหม่

81,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงลูกรังปรับ
ปรุงยกระดับบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่

644,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ 
หมู่ที 6

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 6,491,720 48,000 80,000 175,000 130,000 3,182,280 547,640 1,521,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงลูกรังปรับ
ปรุงยกระดับบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 6 ตําบลเมืองใหม่

644,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ 
หมู่ที 6

1,650,000 1,650,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 954,000 954,000

รวม 5,388,400 210,000 8,985,960 26,760,000
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