
ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

เรื�อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

รา่ง





พื�นที� 41.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั�งหมด 3,165 คน
ชาย 1,550 คน

หญิง 1,615 คน

ข้อมูล ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

เขต/อําเภอ ราชสาส์น    จังหวัดฉะเชิงเทรา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199 หมู่ที� 6  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เมืองใหม่
  เขต/อําเภอ ราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120



อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนที� 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
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จํานวน 575,114.55
จํานวน 75,632.33
จํานวน 234,851.72
จํานวน 22,220.00
จํานวน 15,463.00
จํานวน 0.00
จํานวน 12,996,384.76
จํานวน 9,902,738.00

จํานวน 4,918,503.19
จํานวน 6,034,136.00
จํานวน 1,963,779.91
จํานวน 75,300.00
จํานวน 0.00
จํานวน 693,920.00

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

              บัดนี�ถึงเวลาที�คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่อีกครั�งหนึ�ง ฉะนั�น ในโอกาสนี� คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่จึงขอชี�แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี�

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที� 31  กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีสถานะการเงิน
 �1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,459,694.29 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 11,177,859.66 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,715,620.70 บาท
1.1.4 รายการที�ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี�ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 3,700.00 บาท
1.1.5 รายการที�ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี�ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 3,692,328.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที� 31  กรกฎาคม พ .ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 23,822,404.36 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
หมวดรายได้จากทุน บาท
หมวดภาษีจัดสรร บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 13,685,639.10 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง บาท
งบบุคลากร บาท
งบดําเนินงาน บาท
งบลงทุน บาท
งบรายจ่ายอื�น บาท

(5) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 283,900.00 บาท
(6) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท
(4) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท



รายรับจริง ปี  2560

547,587.49
382,241.79
198,598.89

28,230.00
37,515.00

1,194,173.17

17,236,122.61
17,236,122.61

10,153,174.00
10,153,174.00
28,583,469.78

2
คําแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 550,000.00 555,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 97,000.00 88,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,000.00 30,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 45,000.00 42,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,022,000.00 915,000.00
รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

หมวดภาษีจัดสรร 15,150,000.00 18,132,000.00
รวมรายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 15,150,000.00 18,132,000.00

รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

รวม 26,760,000.00 30,357,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 10,588,000.00 11,310,000.00
รวมรายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 10,588,000.00 11,310,000.00
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รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

งบกลาง 5,494,388.00 6,491,720.00 6,830,020.00
งบบุคลากร 7,509,172.00 10,016,380.00 10,162,160.00
งบดําเนินงาน 3,019,842.04 5,587,600.00 7,111,920.00
งบลงทุน 4,930,128.00 3,680,300.00 5,132,900.00
งบรายจ่ายอื�น 0.00 30,000.00 30,000.00
งบเงินอุดหนุน 984,580.00 954,000.00 1,090,000.00

21,938,110.04 26,760,000.00 30,357,000.00
21,938,110.04 26,760,000.00 30,357,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ



               ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนที� 2

ข้อบัญญัติ

               เรื�อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562



4
บันทึกหลักการและเหตุผล

ด้านการดําเนินงานอื�น
แผนงานงบกลาง 6,830,020

งบประมาณรายจ่ายทั�งสิ�น 30,357,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,870,200
แผนงานการเกษตร 2,317,700
แผนงานการพาณิชย์ 50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 175,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 1,710,020
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 150,000
แผนงานเคหะและชุมชน 1,702,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,012,230

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั�วไป
แผนงานบริหารงานทั�วไป 9,969,270

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย



5,449,070 6,771,570
2,398,320 2,398,320
3,050,750 4,373,250
2,445,100 3,117,700

482,600 842,200
1,194,500 1,414,500

345,000 435,000
423,000 426,000
50,000 50,000
50,000 50,000
30,000 30,000
30,000 30,000

7,974,170 9,969,270

290,000 320,000
10,000 10,000

270,000 300,000
10,000 10,000

290,000 320,000

5

แผนงานการศึกษา

    ค่าใช้สอย 30,000
    ค่าวัสดุ 0
                                             รวม 30,000

รวมงบ

งบดําเนินงาน 30,000
    ค่าตอบแทน 0

                                             รวม 1,995,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

    ค่าครุภัณฑ์ 0
งบรายจ่ายอื�น 0
    รายจ่ายอื�น 0

    ค่าวัสดุ 90,000
    ค่าสาธารณูปโภค 3,000
งบลงทุน 0

งบดําเนินงาน 672,600
    ค่าตอบแทน 359,600
    ค่าใช้สอย 220,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบบุคลากร 1,322,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,322,500

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งาน
งานบริหารทั�วไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ



720,120 1,329,610
720,120 1,329,610
419,000 1,772,620
154,000 204,000
110,000 914,150
135,000 634,470

20,000 20,000
0 910,000
0 910,000

1,139,120 4,012,230

1,068,020 1,068,020
1,068,020 1,068,020

452,000 462,000
122,000 122,000
250,000 250,000

80,000 90,000
180,000 180,000
180,000 180,000

1,700,020 1,710,020

6

รวมงบ

                                             รวม 10,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ งานสวัสดิการสังคมและ

    ค่าวัสดุ 10,000
งบเงินอุดหนุน 0
    เงินอุดหนุน 0

งบดําเนินงาน 10,000
    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 0

รวมงบ

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

                                             รวม 2,873,110

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื�น

    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบเงินอุดหนุน 910,000
    เงินอุดหนุน 910,000

    ค่าตอบแทน 50,000
    ค่าใช้สอย 804,150
    ค่าวัสดุ 499,470

งบบุคลากร 609,490
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 609,490
งบดําเนินงาน 1,353,620

งาน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวมงบ



50,000 150,000
50,000 150,000
50,000 150,000

992,960 992,960
992,960 992,960
649,600 709,600
149,600 149,600
120,000 120,000
380,000 440,000

1,642,560 1,702,560

250,000
250,000
250,000

50,000 175,000
50,000 175,000

50,000 175,000 7

15,000งบดําเนินงาน 15,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื�นฐาน รวมงบ

งบดําเนินงาน 125,000
    ค่าใช้สอย 125,000

                                             รวม 125,000

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น รวมงบ

    ค่าใช้สอย 250,000
                                             รวม 250,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวมงบ

งบดําเนินงาน 250,000

    ค่าวัสดุ 60,000
                                             รวม 60,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน 60,000
    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 0

รวมงบ

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

                                             รวม 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

รวมงบ

งบดําเนินงาน 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000

สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์



15,000
2,855,200
2,855,200
2,870,200

40,000 90,000
10,000 60,000
30,000 30,000

2,227,700 2,227,700
2,227,700 2,227,700
2,267,700 2,317,700

50,000
50,000
50,000

6,830,020
6,830,020
6,830,020 8

งบกลาง 6,830,020
    งบกลาง 6,830,020
                                             รวม 6,830,020

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบดําเนินงาน 50,000
    ค่าสาธารณูปโภค 50,000
                                             รวม 50,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน
งานกิจการประปา รวมงบ

งบลงทุน 0
    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0
                                             รวม 50,000

งบดําเนินงาน 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000
    ค่าวัสดุ 0

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ�าและป่า

ไม้ รวมงบ

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,855,200
                                             รวม 2,870,200

แผนงานการเกษตร

    ค่าใช้สอย 15,000
งบลงทุน 2,855,200





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนที� 3

ข้อบัญญัติ

  เรื�อง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายทั�วไป พ .ศ. 2562

  ของ



ปี 2559 ปี 2560

338,909.01 346,203.00 0.00

169,610.02 163,066.49 0.00

35,726.00 38,318.00 12.50

544,245.03 547,587.49

465.60 504.40 100.00

21,066.73 280,510.39 0.00

0.00 0.00 -100.00

490.00 370.00 -50.00

500.00 1,130.00 0.00

40,365.00 77,480.00 0.00

0.00 800.00 0.00

20,660.00 20,777.00 0.00

500.00 440.00 100.00

1,000.00 230.00 0.00

85,047.33 382,241.79

176,113.52 198,598.89 -33.33

176,113.52 198,598.89 10
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อําเภอ ราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 

(%) ปี 2562

     ภาษีบํารุงท้องที� 205,133.87 160,000.00 % 160,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 322,980.51 350,000.00 % 350,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 539,942.38 550,000.00 555,000.00

     ภาษีป้าย 11,828.00 40,000.00 % 45,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 271.60 500.00 % 1,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที�ดินมาตรา 9 0.00 9,000.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 5,292.55 20,000.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ 1,540.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 270.00 2,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 5,000.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 39,715.00 40,000.00 % 40,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 420.00 500.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 21,524.50 20,000.00 % 20,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 70,428.25 97,000.00 88,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื�นๆ 1,394.60 0.00 % 0.00

     ดอกเบี�ย 224,369.92 300,000.00 % 200,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 224,369.92 300,000.00 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ



ปี 2559 ปี 2560

30,015.00 28,230.00 0.00

30,015.00 28,230.00

0.00 0.00 0.00

13,000.00 27,000.00 0.00

520.00 10,515.00 -60.00

13,520.00 37,515.00

332,630.32 527,081.72 100.00

7,293,219.52 7,468,384.29 4.89

2,347,854.49 2,525,317.40 12.03

152,704.80 170,715.77 12.50

658,843.31 664,676.72 -100.00

1,417,177.41 1,601,792.70 100.00

1,540.00 0.00 -100.00

23,197.32 26,442.36 0.00

22,428.78 20,747.65 0.00

2,564,111.00 4,230,964.00 50.00

0.00 0.00 0.00

14,813,706.95 17,236,122.61

4,224,546.00 10,153,174.00 6.82

4,224,546.00 10,153,174.00

19,887,193.83 28,583,469.78 11

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 

(%) ปี 2562

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,400.00 30,000.00 30,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,400.00 30,000.00 % 30,000.00

     เงินที�มีผู้อุทิศให้ 25.51 0.00 % 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 1,310.00 5,000.00 % 2,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 28,600.00 40,000.00 % 40,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 29,935.51 45,000.00 42,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,030,472.25 7,300,000.00 % 7,657,000.00

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื�อน 357,538.01 300,000.00 % 600,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 170,509.67 200,000.00 % 225,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,229,166.26 2,410,000.00 % 2,700,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,159,428.78 1,200,000.00 % 2,400,000.00

     ภาษีสุรา 673,003.54 680,000.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 18,821.53 20,000.00 % 20,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 10,000.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที�ดิน 1,477,382.00 3,000,000.00 % 4,500,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 33,183.51 30,000.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,149,602.55 15,150,000.00 18,132,000.00

     ภาษีจัดสรรอื�นๆ 97.00 0.00 % 0.00

     เงินอุดหนุนทั�วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที�และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,707,038.00 10,588,000.00 % 11,310,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

รวมทุกหมวด 18,751,716.61 26,760,000.00 30,357,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 4,707,038.00 10,588,000.00 11,310,000.00
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บา
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บา
จํานวน บาท

รวม บา
จํานวน บาท

รวม บา
จํานวน บาท

จํานวน บาท
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รวม บา
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องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 555,000

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 350,000

ประมาณการรายรับรวมทั�งสิ�น 30,357,000   บาท  แยกเป็น

ภาษีป้าย 45,000
ประมาณการเพิ�มขึ�นเนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 88,000

ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที� 160,000
ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา

ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000
ประมาณการลดลงเนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับที�ได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,000
ประมาณการเพิ�มขึ�น เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 20,000

ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตรายต่อ 20,000
ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 40,000
ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา 5,000

ดอกเบี�ย 200,000
ประมาณการลดลง เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับที�ได้รับจริง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,000

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000
ประมาณการเพิ�มขั�น เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200,000

ค่าขายแบบแปลน 40,000
ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 2,000

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,000
ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,000

ประมาณการลดลง เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับที�ได้รับจริง

รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
หมวดภาษีจัดสรร 18,132,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท
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จํานวน บาท
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รวม บา
จํานวน บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื�อน 600,000
ประมาณการเพิ�มขึ�น เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,657,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 225,000
ประมาณการเพิ�มขึ�น เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ภาษีสรรพสามิต 2,400,000

ประมาณการเพิ�มขึ�น เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,700,000
ประมาณการเพิ�มขึ�น เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000
ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

�
4,500,000

ประมาณการเพิ�มขึ�น เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ค่าภาคหลวงแร่ 20,000
ประมาณการไว้เท่ากับปีที�ผ่านมา

เงินอุดหนุนทั�วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที�และภารกิจ
โ

11,310,000
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที�ผ่านมา

ประมาณการลดลง เนื�องจากประมาณการใกล้เคียงกับที�ได้รับจริง
รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 11,310,000



ปี 2559 ปี 2560

514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

1,713,600 1,687,200 0 %

2,398,320 2,371,920

1,296,336 1,540,160 12.96 %

0 0 100 %

163,800 164,274 0 %

380,285 368,160 2.04 %

24,115 22,000 0 %

79,800 84,000 -100 %

1,944,336 2,178,594

4,342,656 4,550,514
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เงินเดือนพนักงาน 1,327,512 2,091,060 2,362,020

รวมงบบุคลากร 4,255,614 5,244,060 5,449,070

เงินอื�นๆ 0 168,000 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,864,494 2,845,740 3,050,750

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น 1,706,400 1,713,600 1,713,600

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง )

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารทั�วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 367,200 394,680 402,730

168,000 168,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

หน้า : 1/34

หน้า : 2/34

อําเภอราชสาส์น    จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,220 24,000 24,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,373 0 94,000

เงินประจําตําแหน่ง 127,189

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10



ปี 2559 ปี 2560

0 0 100 %

0 0 0 %

48,700 49,400 120 %

1,870 0 -83.33 %

50,570 49,400

259,113.2 273,938.68 -100 %

0 0 100 %

8,375 7,000 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

14,150.4 27,477.6 42.86 %

0 0 -100 %

23,080 0 0 %

0 0 0 %
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หน้า : 3/34

ปี 2559 ปี 2560

0 6,460 0 %

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 35,000 35,000

คาใชจายในวนเฉลมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� 
พระบรมราชินีนาถ

0 25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�ง 0 100,000 0
ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 35,000 0 0

คาใชจายในการดาเนนงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

0 10,000 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,372 70,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเลือกตั�ง 
สว./สส. 0 0 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ�นไทย 5,500 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั�งทั�วไป/
ซ่อม นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. 0 0 294,500

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 9,580 50,000 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 10,000 10,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 350,000

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 68,075 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 220,165 400,000 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 30,000 5,000

รวมค่าตอบแทน 69,840 148,000 482,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 56,100 108,000 237,600

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 10,000 0 230,000

งบดําเนินงาน
ยอดต่าง (%) ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ปี 2558 ปี 2561

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง



1,000 1,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

10,830 0 0 %

0 0 0 %

0 17,015 0 %

0 8,000 233.33 %

90,908.37 55,376.44 0 %

407,456.97 396,267.72

66,203 42,794 0 %

0 0 0 %

3,940 9,745 0 %

0 0 0 %

0 0 0 % 16
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ปี 2559 ปี 2560
48,860 50,000 40 %

0 0 0 %

49,260 35,880 0 %

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,635 80,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000 20,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 72,000 50,000 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,876 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 8,060.31 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 114,904 120,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,771.37 10,000 10,000

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

รวมค่าใช้สอย 400,156.95 960,000 1,194,500

ค่าวัสดุ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ�นให้มีประสิทธิภาพ    
สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ

0 30,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,719.95 150,000 150,000

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ�น และ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน 17,230 0 0

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ�น และ
สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ระดับหมู่บ้านและตําบล

0 40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอัน
เนื�องมาจากพระราชดําริ 9,915 0 0

โครงการประชาคมท้องถิ�นและสํารวจ
ความคิดเห็นจากประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ระดับหมู่บ้านและตําบล

0 0 0

ค่าใช้จ่ายในวันปิยมหาราช 1,000 0 0
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ� พระบรมราชินีนาถ 1,600 0 0

ปี 2562



0 0 0 %

168,263 138,419

202,113.21 150,824.05 0 %

9,138.77 16,145.56 0 %

1,273.3 677.79 0 %

530 0 0 %

28,171.48 35,310 0 %

241,226.76 202,957.4

867,516.73 787,044.12

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

12,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

12,900 0 0 %
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ปี 2559 ปี 2560
0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ค่าจัดซื�อตู้เหล็ก 1 บาน 4 ลิ�นชัก ขนาด 
118.50 x 41 x 87.90 ซม. จํานวน  1  ตู้ 5,700 0 0

คาจดซอตูเหลกบานเลอนกระจก 4 ฟุต  
ขนาด 118.50 x 41 x 87.90 ซม. 
จํานวน 3 ต้

12,600 0 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 0 0

ค่าจัดซื�อชุดรับแขก 40,000 0 0

ค่าจัดซื�อเก้าอี�พนักพิงมีแขน ขาเหล็กชุบ
โครเมี�ยม จํานวน 5 ตัว 21,000 0 0

ค่าจัดซื�อเก้าอี�พนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว 6,500 0 0

ค่าจัดซื�อเก้าอี�บุนวม 0 0 0

ค่าจัดซื�อเก้าอี�บุนวม  จํานวน 20 ตัว 12,000 0 0

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
ไม่ตํ�ากว่า 12,000 บีทียู 89,000 0 0

ค่าเครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
ไม่ตํ�ากว่า 24,000 บีทียู 305,800 0 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื�องดูดฝุ่�น 6,944.3 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 200,959.02 423,000 423,000

รวมงบดําเนินงาน 948,202.65 1,856,000 2,445,100

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,572 7,000 7,000

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 25,493.88 40,000 40,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 13,162.93 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,700.34 14,000 14,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 158,029.87 332,000 332,000

วัสดุอื�น 0 10,000 10,000

รวมค่าวัสดุ 277,246.68 325,000 345,000

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ



0 0 0 %

0 0 0 %

20,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

10,000 0 0 %

0 0 0 %

55,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %
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ปี 2559 ปี 2560

0 32,900 0 %

0 11,900 0 %

0 0 0 %

0 0 0

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

โครงการติดตั�งโทรศัพท์ภายในอาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่

0 0 0

จัดซื�อเก้าอี� 0 9,000 0

ค่าจัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัติ แรงดันคงที� ขนาด
 400วัตต์ 14,980 0 0

ค่าจัดซื�อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครื�อง 0 0 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื�องโทรทัศน์ ขนาดจอ LED ไม่น้อย
กว่า 32 นิ�ว 45,000 0 0

ค่าจัดซื�อเครื�องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 
จํานวน 1 เครื�อง

ค่าจัดซื�อโพเดียม 0 0 0

ค่าจัดซื�อสแตนหนังสือพิมพ์ จํานวน 1 ตัว 2,500 0 0

ค่าจัดซื�อถังนํ�าแบบไฟเบอร์กลาส 24,824 0 0
ค่าจัดซื�อพัดลมขาสูงตัวยู ขนาด 22 นิ�ว 
จํานวน 4 ตัว 9,800 0 0

ค่าจัดซื�อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 9 x 18 
นิ�ว จํานวน 1 ชุด 5,500 0 0

ค่าจัดซื�อโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก 
จํานวน 1  ตัว 8,000 0 0

ปี 2562

ค่าจัดซื�อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว 0 0 0
ค่าจัดซื�อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ขนาด 180 x
 60 ซม. จํานวน  5 ตัว 10,000 0 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกทรงสูง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 183 ซม 
จํานวน 1 ตู้

5,500 0 0

ค่าจัดซื�อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 90,000 0 0

จัดซื�อเครื�องเสียงห้องประชุม 80,000 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื�อตู้เหล็ก 0 10,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ



29,200 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 21,900 0 %

0 0 0 %

22,500 0 0 %

0 0 0 %

18,900 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

180,500 66,700
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ปี 2559 ปี 2560

0 0 0 %

369,000 0 0 %

496,000 0 0 %

ค่าถมดิน

ค่าถมดินลูกรังปรับระดับพื�นที�บนโฉนด
ที�ดินเลขที� 6392 หมู่ที� 6 บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่

546,000 0 0

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

0 20,900 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 962,204.3 89,900 50,000

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 22,556 50,000 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000

ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED สี 19,000 0 0

ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED สี 0 0 0

ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ 30,000 0 0

ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที� 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
 18.5 นิ�ว)

0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ 0 0 0

โครงการติดตั�งม่านปรับแสงแนวตั�ง 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่ หมู่ที� 6

95,000 0 0

จัดซื�อตู้แช่นํ�าดื�ม

โครงการติดตังผ้าม่านปรับแสงแนวตัง 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่

0 0 0

ปี 2562

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและพัสดุ
ที�ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 0 0 0

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที�ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 0 0 0



0 194,500 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

865,000 194,500

1,045,500 261,200

0 0 -100 %
0 0 100 %

0 0

0 0

6,255,672.73 5,598,758.12
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73,826 0 0 %

73,826 0
73,826 0
73,826 0รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

คาใชจายโครงการอบต.เคลอนทรวมกบ
ส่วนราชการที�เกี�ยวข้อง (โครงการจังหวัด
เคลื�อนที�)

0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั�วไป 7,954,020.95 7,219,960 7,974,170

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอื�น 30,000 30,000 30,000

รายจ่ายอื�น 30,000 30,000 0
รายจ่ายอื�น 0 0 30,000

งบรายจ่ายอื�น
รายจ่ายอื�น

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 1,758,000 0 0

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลานคสล.
ภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

640,000 0 0

โครงการปรับปรุง/กั�นห้องอาคาร
อเนกประสงค์ ที�ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่

342,000 0 0

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

โครงการตดตงกนสาดอาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่

0 0 0

รวมงบลงทุน 2,720,204.3 89,900 50,000

ก่อสร้างประตูรั�วอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที� 6
 ตําบลเมืองใหม่

230,000 0 0

รวมรายจ่ายอื�น 30,000



271,430 504,330 13.29 %
0 0 100 %
0 42,000 0 %

248,416 282,240 -2.36 %
39,472 36,600 -68.45 %

559,318 865,170
559,318 865,170

0 0 100 %

0 0 100 %

34,000 60,000 46.67 %

0 58,210 100 %

34,000 118,210
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44,470 19,100 -100 %
0 0 100 %

0 0 0 %
5,010 30,682 40 %

0 0 -50 %

3,030 2,100 50 %
52,510 51,882รวมค่าใช้สอย 51,152 210,000 220,000

ค่าวัสดุ

โครงการจัดทําแผนที�ภาษี พัสดุ และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 35,900 100,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3,352 0 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,000 70,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 70,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 11,300 40,000 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,500 20,000 40,000

รวมค่าตอบแทน 42,500 97,000 359,600

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 72,000 105,600

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0 0 204,000

รวมงบบุคลากร 893,940 1,239,000 1,322,500
งบดําเนินงาน

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 45,000 14,196
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 893,940 1,239,000 1,322,500

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 249,480 312,000 304,644

เงินเดือนพนักงาน 554,460 840,000 951,660
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งานบริหารงานคลัง

ปี 2562



29,954 26,143.1 0 %

0 0 0 %

24,090 19,170 33.33 %

54,044 45,313.1

6,622 5,522 -80 %

6,622 5,522

147,176 220,927.1

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

#

หน้า : 10/34

ปี 2559 ปี 2560

0 0 0 %

0 0 0 %

0 13,800 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

45,000 0 0 %

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

จัดซื�อเก้าอี�นั�งรับแขก 3 ที�นั�ง ขนาด 150 x
 55 x 83 ซม. จํานวน  5 ตัว 22,500 0 0

จัดซื�อเก้าอี�พนักพิงสูง มีล้อมีแขน ปรับไฮ
ดรอลิกขาเหล็กชุบโครเมี�ยม จํานวน 1 ตัว 4,900 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล แบบที� 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ�ว)

0 0 0

จัดซื�อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 120 x 60 x
 75 ซม. หน้าโฟมเมก้าลายไม้ ขาเหล็กพ่น
สีมีกล่องร้อยสายไฟ จํานวน 3 ตัว

11,700 0 0

จัดซื�อโต๊ะทํางาน 0 16,000 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื�อเก้าอี� 0 9,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,637 15,000 3,000

รวมงบดําเนินงาน 150,112.05 402,000 672,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,637 15,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,420 30,000 40,000

รวมค่าวัสดุ 49,823.05 80,000 90,000

วัสดุสํานักงาน 27,403.05 40,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000 10,000

ปี 2562

จัดซื�อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานปิดเปิด 0 0 0

จัดซื�อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานปิดเปิด ขนาด
 91.4 x 45.7 x 182.9 ซม. จํานวน 2 ตู้ 9,200 0 0

จัดซื�อชั�นเก็บเอกสาร 40 ช่อง มีล้อ ขนาด 
92.1 x 31.1 x 180.5 ซม. จํานวน 1 ตู้ 4,900 0 0

จัดซื�อตู้ลิ�นชัก 4 ลิ�นชัก ขนาด 46.4 x 61 
x 132.4 ซม. จํานวน 1 ตู้ 4,800 0 0



18,900 0 0 %

5,980 0 0 %

69,880 13,800

69,880 13,800

776,374 1,099,897.1

7,105,872.73 6,698,655.22

0 0 100 %

0 0 23
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ปี 2559 ปี 2560

0 0 0 %

40,040 65,010 0 %

0 0 100 %

15,510 0 0 %

0 0 0 %

55,550 65,010

10,000 0 0 %

ค่าวัสดุ

วัสดุอื�น 0 10,000 10,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตั�งจุดตรวจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 44,420 0 0

รวมค่าใช้สอย 44,420 170,000 270,000

โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชน 0 0 100,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที�และสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 0 0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม ทบทวน 
ศึกษาดูงาน อปพร. และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

0 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตั�ง
จุดตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

0 70,000 70,000

10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 1,102,052.05 1,666,000 1,995,100

รวมแผนงานบริหารงานทั�วไป 9,056,073 8,885,960 9,969,270

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000 25,000 0

รวมงบลงทุน 58,000 25,000 0

ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED สี 0 0 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 0

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0 0



10,000 0

65,550 65,010

65,550 65,010

0 0 0 %

24
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ปี 2559 ปี 2560
0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

65,550 65,010

308,689 273,583 -2.14 %

0 0 0 %

19,020 0 0 %

29,620 0 0 %

357,329 273,583

357,329 273,583

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 313,440 734,960 720,120

รวมงบบุคลากร 313,440 734,960 720,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 33,240 0 0

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 19,920 0 0

เงินเดือนพนักงาน 260,280 692,960 678,120

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 12,608 130,000 30,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 57,028 310,000 320,000

รวมค่าใช้สอย 12,608 130,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 12,608 130,000 30,000

โครงการคาใชจายในการชวยเหลอ
ประชาชน 0 100,000 0
โครงการอบรม ป้องกัน ระงับสาธารณภัย 
และจัดทําแผนป้องกัน ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยฯ

12,608 0 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกัน ระงับสา
ธารณภัย และจัดทําแผนป้องกันช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติภัยแล้ง นํ�าท่วม ลม
พายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

0 30,000 30,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 44,420 180,000 290,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 44,420 180,000 290,000

ปี 2562



0 0 100 %

0 30,000 8.33 %

0 0 0 %

0 30,000

24,900 15,600 -100 %

0 0 100 % 25
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ปี 2559 ปี 2560

12,212 6,000 33.33 %

3,950 0 100 %

41,062 21,600

38,319 15,997 0 %

0 0 0 %

36,908 1,420 0 %

458,721.2 0 0 %

0 0 0 %

9,260 7,470 20 %

543,208.2 24,887

0 2,372.65 100 %

0 0 100 %

0 2,372.65

584,270.2 78,859.65

งบลงทุน

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 5,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 546,175.6 317,000 419,000

ค่าไฟฟ้า 0 5,000 10,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 0 0 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,424 30,000 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 850 10,000 20,000

รวมค่าวัสดุ 476,851.6 130,000 135,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,380 25,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 43,839 40,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 404,894.6 0 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 50,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 49,050 50,000 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 20,000 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 92,000 154,000

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0 0 56,000

ค่าเช่าบ้าน 0 72,000 78,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ

วัสดุสํานักงาน 19,738 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,000 10,000

รวมค่าใช้สอย 69,324 90,000 110,000

ค่าวัสดุ



0 12,600 0 %

0 0 0 %

0 13,800 0 %

0 11,700 0 %

3,900 0 0 %

22,000 0 0 % 26
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ปี 2559 ปี 2560
0 0 0 %

0 21,900 0 %

0 16,900 0 %

0 23,400 0 %

25,900 100,300

0 0 -100 %

0 0

25,900 100,300

802,000 0 0 %

802,000 0

802,000 0

1,769,499.2 452,742.65

รวมงบเงินอุดหนุน 607,000 0 0

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 1,488,215.6 2,701,960 1,139,120

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 607,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 607,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 1,650,000 0

รวมงบลงทุน 21,600 1,650,000 0

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที� 6 0 1,650,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,600 0 0

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED สี 0 0 0

ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED ขาวดํา 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที� 1* (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ�ว)

0 0 0

โครงการจัดซื�อตู้เอกสารบานเลื�อนกระจกสูง 0 0 0

จัดซื�อตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ�นชัก 10,600 0 0

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

ค่าจัดซื�อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0

ค่าจัดซื�อโต๊ะเครื�องคอมพิวเตอร์ 0 0 0

ค่าจัดซื�อตู้เอกสารบานเลื�อนกระจกสูง 11,000 0 0

ค่าจัดซื�อตู้เอกสารเหล็ก 0 0 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื�อเก้าอี� 0 0 0

ค่าครุภัณฑ์

ปี 2562



0 226,040 4.08 %

0 301,200 -8.31 %

0 17,640 -66.67 % 27
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ปี 2559 ปี 2560
0 544,880

0 544,880

0 0 100 %

0 0

157,350 165,121 -100 %

0 0 100 %

1,500 0 0 %

0 0 50 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

4,350 0 0 %

0 2,250 0 %

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

112,300 250,000 0

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ฯ 0 0 0

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 0 10,000 10,000

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาคุณธรรม
เยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 30,000 30,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 3,350 0 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก 0 6,000 0

ค่าวัสดุการศึกษา 0 56,100 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 648,840 609,490

รวมงบบุคลากร 0 648,840 609,490

โครงการรู้จักเด็กด้วยบันทึกเล่มเล็ก 0 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 20,000 30,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 250,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 360,000 330,090

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 30,000 10,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 258,840 269,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

ปี 2562

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0 0 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน



0 0 0 %

16,380 0 0 %

28
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ปี 2559 ปี 2560

0 0 0 %

0 0 0 %

281,540 312,300 0 %

0 0 0 %

24,400 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0

โครงการออกกําลังกายเด็กอนุบาล 3-5 
ขวบ ของ ศพด. 0 0 0

โครงการออกกําลังกายเด็กอนุบาล 3-5 
ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9,855 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาารส
ถานศึกษา เงินสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

173,100 0 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยศิลปะ 0 20,000 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาล 
3-5 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยศิลปะ 10,140 0 0

โครงการรู้จักเด็กด้วยบันทึกเล่มเล็ก 1,500 0 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
 ศพด.ด้วยศิลปะ 0 0 0

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ�น(ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
 อปท.)
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

0 0 9,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

0 0 93,500

โครงการออกกําลังกายเด็กอนุบาล 3ขวบ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 30,000 30,000

เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 171,600



29

หน้า : 17/34

ปี 2559 ปี 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

485,520 479,671

0 11,100 0 %

58,024.4 482,963.2 2.08 %

0 0 0 %

58,024.4 494,063.2

543,544.4 973,734.2

90,000 904,580 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

#

เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยด้านดนตรีให้กับโรงเรียน
วัดแสนภุมราวาส

0 0 45,000

เงินอุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ให้กับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

0 0 50,000

เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน(สพฐ.)
 (โรงเรียนวัดบางคา,โรงเรียนวัดแสน
ภุมราวาส,โรงเรียนวัดไผ่ขวาง)

0 0 55,000

269,500

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 122,000 954,000 0

รวมงบดําเนินงาน 428,146 1,083,600 1,353,620

งบเงินอุดหนุน

วัสดุการศึกษา 21,581 0 0

รวมค่าวัสดุ 117,901 489,900 499,470

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 30,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 96,320 459,900 469,470

รวมค่าใช้สอย 310,245 593,700 804,150

ค่าวัสดุ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื�องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

0 0 62,150

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

0 0

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562



หน้า : 18/34

ปี 2559 ปี 2560

0 0 100 %

90,000 904,580

90,000 904,580

633,544.4 2,423,194.2

2,403,043.6 2,875,936.85

0 229,765 29.17 %

0 0 0 %

267,485 274,440 -6.24 %

12,475 12,000 -20 %

279,960 516,205

279,960 516,205

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -19.05 %

0 0 -100 %

0 0 31

หน้า : 19/34

รวมค่าตอบแทน 0 54,000 122,000

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

ค่าเช่าบ้าน 0 42,000 34,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0 0 86,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,000 2,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

2,038,361.6 5,388,400 4,012,230

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 270,242.24 927,000 1,068,020

รวมงบบุคลากร 270,242.24 927,000 1,068,020

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 247,262.24 310,000 290,660

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 22,980 15,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 0 560,000 723,360

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน(สพฐ.)
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)

0 0 760,000

งบบุคลากร

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 550,146 2,686,440 2,873,110

ปี 2562

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมเงินอุดหนุน 122,000 954,000 910,000

รวมงบเงินอุดหนุน 122,000 954,000 910,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมแผนงานการศึกษา



ปี 2559 ปี 2560

0 4,500 -100 %

0 0 100 %

0 1,540 -71.43 %

4,000 29,000 -40 %

0 0 -100 %

0 7,575 0 %

0 600 100 %

600 0 0 %

0 0 100 %

7,240 18,766 0 %

0 600 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
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ปี 2559 ปี 2560

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนสําหรับ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ�นทะเบียน
สัตว)์

0 0 7,890

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธาเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนสําหรับ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ�นทะเบียน
สัตว)์

0 7,890 0

โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขและ
สิ�งแวดล้อม 10,800 20,000 20,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ 0 0 0

โครงการเมืองน่าอยู่ 0 0 0

โครงการรณรงค์กําจัดและคัดแยกขยะ
ภายในครัวเรือน 0 0 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน 8,700 50,000 50,000

โครงการเมืองน่าอยู่ 600 10,000 20,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 25,000 50,000 30,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 180,000 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,356 70,000 20,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 6,228 20,000 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 20,000

ค่าใช้สอย
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562



0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

11,840 62,581

5,838 14,176 33.33 %

0 0 100 %

12,890 16,180 0 %

0 0 0 %

18,728 30,356

30,568 92,937

0 4,200 0 %

3,900 0 0 %

0 8,000 0 %

0 0 0 %

#

หน้า : 21/34

ปี 2559 ปี 2560

จัดซื�อตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 91.4 x 
45.7 x 182.9 ซม. จํานวน 2 ตู้ 9,200 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื�อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0

ค่าจัดซื�อโต๊ะเหล็ก 0 0 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื�อเก้าอี�พนักพิงมีแขนขาเหล็กชุบ
โครเมี�ยม 0 0 0

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 9,110 60,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 62,794 584,000 452,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,950 20,000 20,000

วัสดุอื�น 0 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 6,160 15,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 15,000 30,000

รวมค่าใช้สอย 53,684 470,000 250,000

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมให้ความรู้เรื�องโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 0 10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 30,000 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัก
ลักษณ์อัครราชกุมรี (เงินอุดหนุน
ขับเคลื�อนโครงการ)

0 22,110 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุน
ขับเคลื�อนโครงการ)

0 0 22,110

ปี 2562



22,500 0 0 %

18,900 0 0 %

0 0 0 %

45,300 12,200

45,300 12,200

0 0 100 %

117,500 50,000 0 %

117,500 50,000

117,500 50,000

473,328 671,342

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

473,328 671,342

34
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ปี 2559 ปี 2560

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข 465,036.24 1,521,000 1,710,020

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมงบดําเนินงาน 0 10,000 10,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 0 10,000 10,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 0 10,000 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 465,036.24 1,511,000 1,700,020

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น

14,500 0 0

ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที� 1 *  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ�ว)

0 0 0

ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED สี 0 0 0

รวมเงินอุดหนุน 117,500 0 180,000

รวมงบเงินอุดหนุน 117,500 0 180,000

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 117,500 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบลงทุน 14,500 0 0

งบเงินอุดหนุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,300 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์



39,589 144,060 -100 %

39,589 144,060

39,589 144,060

1,600 15,000 -100 %

1,600 15,000

1,600 10,300 -100 %

0 0 100 %

0 6,944 -100 %

0 0 0 %

1,600 17,244

7,180 0 0 %

7,180 0

10,380 32,244

0 0 0 %

0 0 0 % 35
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ปี 2559 ปี 2560
0 0

0 0

49,969 176,304

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 23,000 0 0

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์ 287,180 417,640 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 23,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 25,980 106,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0

รวมค่าใช้สอย 6,780 70,000 50,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 20,000 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 690 0 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 50,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 6,090 50,000 0

ค่าเช่าบ้าน 19,200 36,000 0

รวมค่าตอบแทน 19,200 36,000 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 238,200 311,640 0

รวมงบบุคลากร 238,200 311,640 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 238,200 311,640 0
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0 0 11.11 %

0 0 -100 %

0 0

0 0

0 0

49,969 176,304

257,260 263,280 101.18 %

0 0 100 %

42,000 42,000 0 %

275,535 285,480 1.47 %

24,225 24,000 -40 %

599,020 614,760

599,020 614,760 36
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ปี 2559 ปี 2560

0 0 100 %

0 0 0 %

36,000 33,000 76.67 %

0 0 100 %

28,800 36,000 63,600

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0 0 76,000

รวมงบบุคลากร 470,520 690,880 992,960

งบดําเนินงาน

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,540 40,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 470,520 690,880 992,960

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 187,480 308,880 313,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

เงินเดือนพนักงาน 223,500 300,000 603,540

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 10,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 120,000 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 287,180 537,640 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 120,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 120,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและศึกษา
ดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ 
เด็ก เยาวชน และบุคคลทั�วไป

0 90,000 100,000

โครงการเยี�ยมบ้านผู้สูงอายุ  คนพิการ  และ
เด็กแรกคลอด  ผู้ป่วยเอดส์ 0 30,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน



36,000 33,000

41,260 61,150 -100 %

0 0 100 %

0 12,332 0 %

14,124 0 0 %

1,250 0 0 %

56,634 73,482

12,665 0 20 %

205,896.27 273,863.04 11.11 %

4,800 10,000 0 %

9,680 0 50 %

0 0 0 %

233,041.27 283,863.04

325,675.27 390,345.04
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ปี 2559 ปี 2560

0 0 0 %

0 0 0 %
จัดซื�อตู้เอกสาร 2 บาน ปิดเปิด ขนาด 
91.4 x 45.7 x 182.9 ซม. จํานวน 1 ตู้ 4,600 0 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื�อโซฟาเบด บุหนัง PVC ขนาด 190 x
 78 x 80 ซม. จํานวน 1 ตัว 5,500 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 290,745.94 335,000 380,000

รวมงบดําเนินงาน 373,285.94 496,000 649,600

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,000 30,000

วัสดุอื�น 0 10,000 10,000

50,350 50,000 0

วัสดุก่อสร้าง 269,320.94 270,000 300,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 5,600 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,825 25,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,390 40,000 40,000

รวมค่าใช้สอย 53,740 120,000 120,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 50,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมค่าตอบแทน 28,800 41,000 149,600



0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0

0 0

924,695.27 1,005,105.04

39,914 83,842 20 %

39,914 83,842

39,914 83,842
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ปี 2559 ปี 2560

0 405,000 0 %

0 0 -100 %

85,000 0 0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที� 1 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 4 ตําบล
เมืองใหม่ 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที� 1 ตําบลเมืองใหม่ 0 428,300 0

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน 42,983.4 50,000 60,000

งบลงทุน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 42,983.4 50,000 60,000

รวมค่าวัสดุ 42,983.4 50,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 865,805.94 1,224,880 1,642,560

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 38,000 0

รวมงบลงทุน 22,000 38,000 0

ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED สี 0 17,000 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 8,000 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 21,000 0

จัดซื�อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 x 60 x
 75 ซม. หน้าโฟเมก้าลายไม้ ขาเหล็กพ่นสี
มีกล่องร้อยสายไฟ จํานวน 1 ตัว

3,900 0 0
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349,000 0 0 %

146,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

603,000 546,280 0 %

0 682,892 0 %
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ปี 2559 ปี 2560

272,941 687,769 0 %

1,063,495 1,057,044 0 %

482,327 381,243 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 782,400 0 %

77,804.77 0 0

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ�าประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที� 8 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ�าประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที� 9 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ�าประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที� 4 ตําบลเมืองใหม่ เป็นเงิน 
682,892 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ต่อจากบริเวณบ่อปลานายพายัพ ถึง
ดับเพลิง ขนาดท่อ 225 มม.ยาว 600 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที�
 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 
กําหนด จากแผนพัฒนาสามปี 
(2560-2562) เพิ�มเติม (ฉบับที� 1) พ.ศ.
2560 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
ทางเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนาข้อ 1.1 

0 0 0

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ�าประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที� 5 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที� 8 ตําบล
เมืองใหม่ 0 170,000 0

โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ�าประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที� 1 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที� 9 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที� 2 ตําบล
เมืองใหม่ 0 140,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที� 4 ตําบลเมืองใหม่ 830,000 0 0

ปี 2562

โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
สายไผ่ขวาง – หมู่ที� 9 ตําบลเมืองใหม่ 0 0 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ 
หมู่ที� 5 ตําบลเมืองใหม่ 196,600 0 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า หมู่ที� 1 
ตําบลเมืองใหม่



0 0 -100 %

0 0 0 %

173,000 0 0 %

502,000 0 0 %

70,000 0 0 %

481,000 0 0 %

157,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
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ปี 2559 ปี 2560

0 0 -100 %

0 0 -100 %

4,384,763 4,542,628

4,384,763 4,542,628

4,424,677 4,626,470

5,349,372.27 5,631,575.04

ค่าใช้สอย

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,063,194.11 3,152,280 1,702,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบลงทุน 1,154,404.77 1,877,400 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,197,388.17 1,927,400 60,000

0 0 0

โครงการลงลูกรงปรบปรุงยกระดบบรเวณ
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที� 6 ตําบลเมือง
ใหม่

0 644,000 0

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 1,154,404.77 1,877,400 0

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที�
 2 ตําบลเมืองใหม่ 0 58,700 0

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที�
 6 ตําบลเมืองใหม่ 0 81,900 0

โครงการวางท่อระบายนํ�า คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 6 ตําบลเมืองใหม่ 0 262,000 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

โครงการลงลูกรังถนน หมู่ที� 1 ตําบลเมือง
ใหม่ 0 0 0

โครงการลงลูกรังยกระดับถนน หมู่ที� 7 0 0 0

โครงการลงลูกรังขยายไหล่ทางถนนเส้น
หนองช้างตาย หมู่ที� 6 0 0 0

โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายบ้าน
บางพุทรา ซอย 5 หมู่ที� 8 0 0 0

โครงการติดตั�งเสียงตามสาย หมู่ที� 1 ตําบล
เมืองใหม่ 50,000 0 0

โครงการลงลูกรง ซอมแซมถนน พรอม
วางท่อ ข้ามคลองไผ่กลึง หมู่ที� 2 ตําบล
เมืองใหม่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการติดตั�งไฟทางสาธารณะ จํานวน 
50 จุด ตําบลเมืองใหม่ 0 92,500 0



0 0 0 %

12,300 0 0 %

0 50,000 0 %

0 0 100 %

40,260 39,820 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %
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ปี 2559 ปี 2560

44,342 0 0 %

0 64,310 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

96,902 154,130

96,902 154,130รวมงบดําเนินงาน 114,890 140,000 250,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเมืองใหม่ 0 10,000 10,000

รวมค่าใช้สอย 114,890 140,000 250,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. 0 10,000 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเมืองใหม่ 0 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและศึกษา
ดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 
เด็ก เยาวชน และบุคคลทั�วไป

0 0 0

โครงการฝึกอบรมเพิ�มประสิทธิภาพ
องค์กรสตรีตําบลเมืองใหม่ 0 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและศึกษา
ดูงานให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 38,000 0 0

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและศึกษา
ดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ 
เด็ก เยาวชน และบุคคลทั�วไป

0 0 0

โครงการที�อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 38,590 0 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 บําบัดและฟื�นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด 0 0 10,000

โครงการจัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ 
สามัคคี ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม
 จังหวัด และอําเภอ

0 100,000 100,000

โครงการจัดทําป้ายบอกทาง ป้ายชื�อ ถนน ,
 ซอย ตําบลเมืองใหม่ 0 0 100,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา หรือกรีฑา 38,300 0 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาใน
ระดับต่างๆ 0 0 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
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30,000 30,000 0 %

30,000 30,000

30,000 30,000

126,902 184,130

126,902 184,130
#

หน้า : 30/34

ปี 2559 ปี 2560

0 39,460 0 %

0 0 0 %

0 39,460

0 39,460

0 39,460

0 17,700 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

30,000 50,000 50,000

โครงการจัดซื�ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 30,000 0 0

รวมค่าใช้สอย 30,000 50,000 50,000

โครงการประเพณีนมัสการพระพุทธโสธร 80,000 0 0

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 0 30,000 30,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตําบลเมืองใหม่
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 50,000 50,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลเมือง
ใหม่ 0 50,000 50,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%)

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 144,890 140,000 250,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 144,890 140,000 250,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 30,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

ปี 2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 30,000 50,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ



4,700 0 0 %

12,745 0 0 %

7,600 0 0 %

0 7,600 0 %

25,045 25,300

25,045 25,300

25,045 25,300

25,045 64,760
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หน้า : 31/34

ปี 2559 ปี 2560

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
หนองช้างตาย ถึงบ้านนายประทีป ใหม่ทอง
 หมู่ที� 6 ต.เมืองใหม่  อ.ราชสาส์น จ.
ฉะเชิงเทรา

0 0                    1,251,700

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า k) 0 0 15,000

งบลงทุน

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 0 0 15,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 93,000 125,000 125,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 123,000 175,000 175,000

รวมค่าใช้สอย 93,000 125,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 93,000 125,000 125,000

โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา เนื�องในวัน
เข้าพรรษา 13,000 0 0

โครงการแห่เทียนพรรษา 0 15,000 15,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562



0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0 44

หน้า : 32/34

ปี 2559 ปี 2560

0 0 100 %

0 0

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

โครงการขุดลอกคลองส่งนํ�าเพื�อการเกษตร
 หมู่ที� 4 , 5 , 7 , 8 ตําบลเมืองใหม่ 0 0                    2,217,700

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 0                  2,227,700

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า k) 0 0 10,000

งบลงทุน

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 30,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 30,000 30,000

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 0 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0                  2,870,200

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 0 0                  2,855,200

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 0 0                  2,870,200

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจาก
บ้านนายฤทธิ� – บ้านนายแดง หมู่ที� 2 ต.
เมืองใหม่  อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

0 0 637,000

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 0                  2,855,200

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนเมืองใหม่ – ไผ่ขวาง ถึงศาลา
ประชาคม หมู่ที� 1 ต.เมืองใหม่  อ.ราช
สาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

0 0                       951,500

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562



0 0

0 0

#

หน้า : 33/34

ปี 2559 ปี 2560

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

2,325 2,800 -50 %

2,325 2,800

0 5,000 0 %

0 5,000

2,325 7,800

0 0 0 %

235,500 0 0 %

235,500 0

235,500 0

237,825 7,800

237,825 7,800

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ�าและป่าไม้ 412,650 50,000 50,000

รวมแผนงานการเกษตร 412,650 80,000 2,317,700

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 382,500 0 0

รวมงบลงทุน 382,500 0 0

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที 5 ตําบลเมือง
ใหม่ 382,500 0 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนํ�า  
หมู่ที� 7 0 0 0

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

0 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รวมงบดําเนินงาน 30,150 50,000 50,000

งบลงทุน

วัสดุการเกษตร 27,700 0 0

รวมค่าวัสดุ 27,700 0 0

รวมค่าใช้สอย 2,450 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

งานอนุรักษ์แหล่งนํ�าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 0 0                  2,227,700

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 30,000                  2,267,700

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมเพื�อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 2,450 0 0

โครงการฝึกอบรมเพื�อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 0 30,000 15,000

โครงการจัดซื�อพันธุ์ไม้ เพื�อตกแต่งและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 0 20,000 20,000

โครงการติดตั�งป้ายรักษ์สิ�งแวดล้อม 0



54,698.1 68,208.93 -35.9 % 46

หน้า : 34/34

ปี 2559 ปี 2560
54,698.1 68,208.93

54,698.1 68,208.93

54,698.1 68,208.93

54,698.1 68,208.93

66,039 81,188 -13.38 %

120,000 0 0 %

0 4,167,600 6.68 %

0 921,600 6.67 %

22,500 24,000 0 %

123,280 0 -32.45 %

0 150,000 -100 %

0 0 100 %

140,000 150,000 17.78 %

0 0 -100 %

471,819 5,494,388

471,819 5,494,388รวมงบกลาง 545,880 6,491,720                  6,830,020

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 55,000 0

รวมงบกลาง 545,880 6,491,720                  6,830,020

เพื�อดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ�นหรือ
พื�นที�ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที�
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด(สปสช.)

0 0 80,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น (กบท.) 130,000 161,720 190,470

สํารองจ่าย 197,100 235,000                       379,850

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 230,000 0

เบี�ยยังชีพคนพิการ 0 1,152,000 1,228,800

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 7,500 36,000 36,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื�น 150,000 0 0

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,542,000 4,845,600

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,280 80,000 69,300

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการพาณิชย์ 38,684.82 78,000 50,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบดําเนินงาน 38,684.82 78,000 50,000

รวมงานกิจการประปา 38,684.82 78,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 38,684.82 78,000 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 38,684.82 78,000 50,000

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:55:10

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562



471,819 5,494,388

471,819 5,494,388

16,363,424.7 21,938,110.04 47

รวมแผนงานงบกลาง 545,880 6,491,720                  6,830,020
รวมทุกแผนงาน 15,231,977.77 26,760,000 30,357,000

รวมงบกลาง 545,880 6,491,720                  6,830,020
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

49

จํานวน
หน้า : 2/49วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45

งบบุคลากร 5,449,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
  -ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม ่จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ1,750  บาท  เป็นเงิน 21,000 
บาท
  -ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม ่ จํานวน 2 อัตรา ฯ เดือนละ 880 บาท  เป็นเงิน 
21,120 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ.2557

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
จํานวน1 อัตรา ๆ เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท 
-เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่ จํานวน 
2 อัตรา ๆ เดือนละ 11,220 บาท  เป็นเงิน 269,280 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ.2557

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 1/49

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 30,357,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั�วไป
งานบริหารทั�วไป 7,974,170 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอ ราชสาส์น   จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

50
จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
 -ปลัด อบต. 
 -รองปลัด อบต.
 -พนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงานปลัด อบต. 
 พร้อมทั�งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีจํานวน 7 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 94,000 บาท
วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 3/49

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,050,750 บาท
เงินเดือนพนักงาน 2,362,020 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,713,600 บาท
เพื�อจ่ายเป็น 
  - ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.เมืองใหม ่  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 11,220 บาท  เป็นเงิน 134,640  บาท
  - ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.เมืองใหม ่ จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 9,180 บาท  เป็นเงิน  110,160  บาท
  - ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.เมืองใหม ่จํานวน 16 อัตรา 
อัตราเดือนละ 86,400 บาท   เป็นเงิน  1,382,400  บาท
  - ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.เมืองใหม ่จํานวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน  86,400  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที� 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
  -ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม ่จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,200  บาท  เป็นเงิน 86,400 
บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา

์ ิ ่ ํ  ( ั ี� 2) 2557

เพื�อจ่ายเป็น
  -ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 1,750  บาท  เป็นเงิน 21,000 บาท
  -ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม ่ จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 880 บาท  เป็นเงิน 21,120 
บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา

์ ิ ่ ํ  ( ั ี� 2) 2557
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รวม
รวม

จํานวน
ค่าตอบแทน 482,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 230,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวให้แก่
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั�วไป  จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ 
(ฉบับที�6) พ.ศ. 2558 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

งบดําเนินงาน 2,445,100 บาท

เพื�อจ่ายเป็น  
-ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-ค่าจ้างพนักงานจ้างทั�วไป  จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
 -ประเภทบริหารท้องถิ�น ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 
7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
 -ประเภทบริหารท้องถิ�น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 
3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
 -ประเภทอํานวยการท้องถิ�น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 402,730 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด อบต.ที�
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ�น ระดับ กลาง จํานวน 1 
อัตรา ๆ เดือนละ 7,000  บาท  รวมเป็นเงิน  84,000  บาท 
-เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวของพนักงาน จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 10,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ 
(ฉบับที�6) พ.ศ. 2558 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 บาท
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จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
 -ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500 บาท เป็นเงิน 90,000 
บาท  
 -ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที�ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ วันละ 308 บาท เป็น
เงิน 112,420 บาท 
 -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร  
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆคู่มือต่าง 
ๆ ที�มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 -ค่าสั�งพิมพ ์การจัดทําหนังสือทางวิชาการ 
 -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0313.4 /ว1452  
ลงวันที� 27  พฤษภาคม  2541  เรื�อง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 
1536  ลงวันที�  19 มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุ และค่าสาธารณูปโภค  

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 350,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย 1,194,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2548 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
ถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที�ได้รับคําสั�งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั�ง
คราว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 4562 

ั ี� 25  2550ค่าเช่าบ้าน 237,600 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ี 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ�น เป็นเงิน 230,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
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จํานวนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเลือกตั�ง สว./สส. 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั�งทั�วไป/ซ่อม นายก อบต. และ
สมาชิกสภา อบต.

294,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตั�งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นตามที�คณะกรรมการการเลือกตั�งกําหนด 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที�ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั�งสั�งให้มีการเลือกตั�งใหม ่และกรณีอื�น 
ๆ) รวมทั�งการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ ์การรณรงค ์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที� 
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั�งฯ ตามความ
เหมาะสม 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั�ง ดังนี� 
คณะกรรมการ 5 คน รปภ. 2 คน / หน่วยเลือกตั�ง อัตรา
ค่าตอบแทนตามคณะกรรมการการเลือกตั�งกําหนด เป็นเงิน  
94,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0890.4/
ว 3992 ลงวันที� 2 ตุลาคม 2556 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที� 6 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 
0890.4/468 ลงวันที� 17 มกราคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
101 ลําดับที� 7

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 10,000 บาท
ค่าชดใช้กรณีเกิดอุบัติเหตุจากองค์การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559

เพื�อจ่ายเป็นค่าเลี�ยงรับรอง 
 -สําหรับใช้ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที�มานิเทศงาน 
ตรวจงาน  เยี�ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง
ซึ�งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือดําเนินกิจการอื�นใดอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 
 -สําหรับค่าอาหาร เครื�องดื�มต่างๆ เครื�องใช้ในการเลี�ยงรับรอง 
และค่าบริการในการประชุมสภาท้องถิ�น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว2381 
ลงวันที� 28 กรกฎาคม 2548
 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
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จํานวน
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54
จํานวนค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 35,000 บาท

บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที�พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ที�
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
ตามระเบียบ ดังนี�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ�นไทย 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 5 จัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่และ
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
93 ลําดับที� 3

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการจัดการเลือกตั�งสมาชิก
สภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตามที�คณะกรรมการการเลือกตั�ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที�ว่าง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั�งสั�งให้มีการเลือกตั�งใหม ่และกรณี
อื�น ๆ) รวมทั�งการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ ์การ
รณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที� และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั�งสภา
ผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0890.4/
ว 3992 ลงวันที� 2 ตุลาคม 2556 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที� 6 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 
0890.4/468 ลงวันที� 17 มกราคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
101 ลําดับที� 8
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

55
จํานวนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื�อพัฒนาบุคลากรของท้องถิ�นให้มี
ประสิทธิภาพ    สําหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ

100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าพิธีเปิด - ปิด การอบรมสัมมนา 
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื�องดื�ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที� ค่าเช่าที�
พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าของที�
ระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
107 ลําดับที� 22 

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ระดับตําบล และสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื�อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น และที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําแผนฯ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าสถานที� ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื�องดื�ม  ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.
2559           
-เป็นไปตาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด 
ที� มท 0810.2 /ว 0600 ลงวันที� 29 มกราคม 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 

 ั ี� 

ค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� 
พระบรมราชินีนาถ

25,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าวัสดุในการ
ตกแต่งเวทีเช่น โฟม ส ีตะป ูค่าธงชาต ิธงสัญลักษณ ์สก. ป้าย
สัญลักษณ ์สก. ค่าพานพุ่มถวายสักการะและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�
จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
93 ํ ั ี� 1

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น  ค่าวัสดุในการตกแต่งเวท ี เช่น โฟม 
ส ี ตะป ู ค่าธงชาต ิ ธงสัญลักษณ ์ ป้ายสัญลักษณ ์ ค่าพานพุ่ม
ถวาย สักการะและค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
93 ลําดับที� 2

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ�น และสํารวจความคิดเห็นจาก
ประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ระดับหมู่บ้านและตําบล

40,000 บาท
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56
จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม ้ เหล็ก  ปูน  ท่อนํ�าและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  สําหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง ต่าง 
ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น ปลั�กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทย ุ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั�งไมโครโฟน ฯลฯ ที�มีลักษณะ
โดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น 
รวมถึงรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที�จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
กาว แฟ้ม ฯลฯ
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั�น
- รายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 120,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ ์ทรัพย์สินอื�น ๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น  เครื�องพิมพ์ดีด  เครื�อง
คอมพิวเตอร ์ โต๊ะ  เก้าอี�  กล้องถ่ายรูป  ยานพาหนะ  เครื�องพิมพ์
สําเนาระบบดิจิตอล เครื�องถ่ายเอกสาร ฯลฯ แยกเป็น รถยนต ์
อบต.ซึ�งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด อบต. ม ีจํานวน 
2 คัน  ดังนี�
1. รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต 5415 ฉช ประเภทรถยนต์นั�ง
ธรรมดา เครื�องยนต์ดีเซล โดยมีอายุการใช้งานครบ 6 ป ีคิดเป็น
ค่าซ่อมกลาง เป็นเงิน 67,200 บาท
2. รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 1937 ฉช ประเภทรถยนต์นั�ง
ธรรมดา เครื�องยนต์ดีเซล โดยมีอายุการใช้งานครบ 5 ป ีคิดเป็น
ค่าซ่อมปกต ิเป็นเงิน 11,100 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ�งของเครื�องใช้ต่าง  ๆเช่น แปรง ไม้กวาด 
ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํ�าจานรอง จาน ช้อน ส้อม สบู ่ผงซักฟอก นํ�ายาล้าง
จาน ถุงดํากระจกเงา ฯลฯ ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น รวมถึงรายจ่ายที�ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง 
เป็นต้น 

ค่าวัสดุ 345,000 บาท
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57
จํานวนค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าประปาของสํานักงานและสถานที�ที�อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น 
ค่าบริการ  ค่าภาษ ีเป็นต้น

ค่าไฟฟ้า 332,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานที�ที�อยู่ในความดูแล
ของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ 
ค่าภาษ ีเป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค 423,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ ์เมนบอร์ด เมมโมรี� ปริ�นเตอร์
จอมอนิเตอร์อุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�องกับเครื�องคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ�นเปลืองหมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั�นและรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัยค่าติดตั�ง เป็นต้น

วัสดุอื�น 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร ์พู่กัน ส ีฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไป ในระยะเวลา
อันสั�นรวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่งค่าภาษ ี
ค่าติดตั�ง เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี� ยาง
นอกยางใน สายไมล ์เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต ์หม้อ
นํ�ารถยนต์เบาะรถยนต ์ฯลฯ ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิและรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 70,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ�ง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เช่น นํ�าดื�มสําหรับประชาชน มิเตอร์
นํ�า มิเตอร์ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง  นํ�ายาเคมีดับเพลิง  สายส่งนํ�า
ดับเพลิง  ท่อดูดนํ�าดับเพลิง ฯลฯ

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามันเบนซิน 
นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเตา นํ�ามันเครื�อง ฯลฯ   
สําหรับรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 2 คัน ซึ�งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด อบต. ดังนี�
1. รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต 5415 ฉช ประเภทรถยนต์นั�ง
ธรรมดา เครื�องยนต์ดีเซล 
2. รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 1937 ฉช ประเภทรถยนต์นั�ง
ธรรมดา เครื�องยนต์ดีเซล
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เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
-พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง
 พร้อมทั�งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีจํานวน 3 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 951,660 บาท

งานบริหารงานคลัง 1,995,100 บาท
งบบุคลากร 1,322,500 บาท

รายจ่ายอื�น 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานของหน่วยงานภายนอก ในการขอรับ
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื�อ
เป็นการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนการ
พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื�น เป็นกรณีพิเศษสําหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ�น  รวมถึงค่าจ้างที�ปรึกษาเพื�อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ

รายจ่ายอื�น

เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ ซึ�งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลางเพื�อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบรายจ่ายอื�น 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,322,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 40,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการสื�อสารโทรคมนาคม เช่นค่าโทรภาพหรือ
โทรสารค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื�อสาร ค่าสื�อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื�อสารอื�นๆ ฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระ
พร้อมกัน

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์
โทรเลข ค่าธนาณัต ิค่าดวงตราไปรษณีย์อากร เป็นต้น 

รายจ่ายอื�น 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที�ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื�อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าภาษ ีเป็นต้น 

งบลงทุน 50,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ 14,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที�ได้รับคําสั�งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั�ง
คราว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 4562 
ลงวันที� 25 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน 105,600 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ี 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ�น เป็นเงิน 104,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557
-ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื�อหรือจ้าง เป็นเงิน 
100,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที�สุด ที� กค 0402.5/ว 
156 ลงวันที� 19 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 204,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวให้แก่
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ
(ฉบับที�6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน 672,600 บาท

เพื�อจ่ายเป็น  
-ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 14,196 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 304,644 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวของพนักงาน จํานวน 1 
อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ
(ฉบับที�6) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

ค่าตอบแทน 359,600 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
 -ประเภทอํานวยการท้องถิ�น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
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จํานวนโครงการจัดทําแผนที�ภาษี พัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที�พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ ฯลฯ ที�เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ 
ดังนี�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 70,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย 220,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
 -ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  คู่มือต่างๆ
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆที�มีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 -ค่าสั�งพิมพ ์การจัดทําหนังสือทางวิชาการ 
 -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0313.4 /ว1452  
ลงวันที� 27  พฤษภาคม  2541  เรื�อง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 
1536  ลงวันที�  19 มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุ และค่าสาธารณูปโภค  

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2548 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
ถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ.2559

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 13/49
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รวม
รวม
รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 290,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์
โทรเลข ค่าธนาณัต ิค่าดวงตราไปรษณีย์อากร เป็นต้น 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ ์เมนบอร์ด เมมโมรี� ปริ�นเตอร์
จอมอนิเตอร์อุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�องกับเครื�องคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ�นเปลืองหมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั�นและรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัยค่าติดตั�ง เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค 3,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที�จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
กาว แฟ้ม ฯลฯ
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั�น
- รายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

ค่าวัสดุ 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 40,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 290,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสด ุอุปกรณ ์หรือ
ทรัพย์สินอื�นเพื�อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที�ภาษ ี พัสด ุ และทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื�อนําไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที�ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที� 29 กุมภาพันธ ์2551 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที� 9 มกราคม 2555
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 
0808.3/
ว 483 ลงวันที� 19 กุมภาพันธ ์2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
102 ลําดับที� 9

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร ์พู่กัน ส ีฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไป ในระยะเวลา
อันสั�นรวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่งค่าภาษ ี
ค่าติดตั�ง เป็นต้น 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหต ุตั�งจุดตรวจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น การตั�งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสําคัญ 
หรือการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหต ุรวมถึง
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ 
ค่าตอบแทนบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที� 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0804.4/ว 661 ลงวันที� 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
75 ลําดับที� 9

โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม ทบทวน ศึกษาดูงาน    
  อปพร. และรักษา ความสงบเรียบร้อย  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรฝึกอบรม ค่าเช่าที�พัก  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ  ที�เกี�ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่า
จัดทําวุฒิบัตร  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทน
การปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการ  และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง
กับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 
67(4)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ ศ 2561  2564) หน้าที� ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตั�งจุดตรวจป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
70,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม ทบทวน ศึกษาดูงาน อปพร. และรักษา
ความสงบเรียบร้อย

100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาต ิว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย 270,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
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รวม
รวม
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 720,120 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 1,139,120 บาท

งบบุคลากร 720,120 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกัน ระงับสาธารณภัย และจัดทําแผน
ป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภัยแล้ง นํ�าท่วม ลมพายุ กับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกัน ระงับสาธารณภัย 
และจัดทําแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติฯ เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าเช่าที�พัก  ค่าพาหนะ
เดินทาง  และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ และการ
จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 
67(4)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
76 ลําดับที� 10 
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ค่าใช้สอย 30,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,000 บาท
งบดําเนินงาน 30,000 บาท

วัสดุอื�น 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ�ง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เช่น นํ�าดื�มสําหรับประชาชน มิเตอร์
นํ�า มิเตอร์ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง  นํ�ายาเคมีดับเพลิง  สายส่งนํ�า
ดับเพลิง  ท่อดูดนํ�าดับเพลิง ฯลฯ

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชน
โดยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื�นที� 
ภายใน
ขอบอํานาจหน้าที�ตามกฎหมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 
2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
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64
รวม

จํานวน
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย 110,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง 
(ฉบับที� 3) พ ศ 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ี 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ�น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557

ค่าเช่าบ้าน 78,000 บาท

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 17/49

ค่าตอบแทน 154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 56,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
 -ประเภทอํานวยการท้องถิ�น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

งบดําเนินงาน 419,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
-พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 พร้อมทั�งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีจํานวน 2 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 678,120 บาท



จํานวน

จํานวน

65
รวม

จํานวน
ค่าวัสดุ 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสด ุอุปกรณ ์หรือ
ทรัพย์สินอื�นเพื�อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 18/49

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที�พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ ฯลฯ ที�เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ 
ดังนี�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ ศ  

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
 -ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  คู่มือต่างๆ
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆที�มีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 -ค่าสั�งพิมพ ์การจัดทําหนังสือทางวิชาการ 
 -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
 -ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0313.4 /ว1452  
ลงวันที� 27  พฤษภาคม  2541  เรื�อง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 
1536  ลงวันที�  19 มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุ และค่าสาธารณูปโภค  

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
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66
จํานวน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,873,110 บาท

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
เมืองใหม ่รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่า
ภาษ ีเป็นต้น

ค่าไฟฟ้า 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมือง
ใหม ่รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษ ี
เป็นต้น

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์สําหรับสํานักงานฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองใหม ่เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ ์เมนบอร์ด เมมโมรี� ปริ�นเตอร์
จอมอนิเตอร์อุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�องกับเครื�องคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ�นเปลืองหมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั�นและรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัยค่าติดตั�ง เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค 20,000 บาท

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 19/49

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร ์พู่กัน ส ีฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไป ในระยะเวลา
อันสั�นรวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่งค่าภาษ ี
ค่าติดตั�ง เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ�งของเครื�องใช้ต่าง  ๆสําหรับสํานักงานฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองใหม ่เช่น จาน ชาม ช้อน 
ส้อม ขัน
ถ้วยสแตนเลส สบู ่ถังขยะ นํ�าดื�ม แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้ว
นํ�า  สบู ่ผงซักฟอก นํ�ายาล้างจาน ถุงดํา ฯลฯ ที�มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น รวมถึง
รายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น โทรโข่ง ปลั�กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทย ุ ไมโครโฟน  
ฯลฯ ที�มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั�น รวมถึงรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที�จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองใหม่เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั�น
- รายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับ
ค่าวัสด เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท
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67
รวม

จํานวน
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 250,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ี 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ�น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557

ค่าใช้สอย 804,150 บาท
วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 20/49

ค่าตอบแทน 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวให้แก่
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2 อัตรา
 (ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคา และประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ขวาง)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ
(ฉบับที�6) พ.ศ. 2558 

งบดําเนินงาน 1,353,620 บาท

เพื�อจ่ายเป็น  
-ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน 2 อัตรา
 (ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคา และประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ขวาง)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
-ครูผู้ดูแลเด็ก ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสนภุมรา
วาส จํานวน 1 อัตรา  พร้อมทั�งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ี 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 330,090 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 609,490 บาท
เงินเดือนพนักงาน 269,400 บาท

งบบุคลากร 609,490 บาท



จํานวน

จํานวน

68
จํานวนโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 10,000 บาท

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาคุณธรรมเยาวชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื�องดื�ม  ค่า
วิทยากร ค่าจัดสถานที� ค่าเช่าที�พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต ์ค่าพาหนะ
เดินทาง  ค่าเบี�ยเลี�ยง  ค่าของที�ระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
91 ลําดับที� 22 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที�พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ ฯลฯ ที�เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 
2557 

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 21/49

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
 -ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ
คู่มือต่างๆ
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆที�มีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 -ค่าสั�งพิมพ ์การจัดทําหนังสือทางวิชาการ 
 -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
 -ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0313.4 /ว1452  
ลงวันที� 27  พฤษภาคม  2541  เรื�อง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 
1536  ลงวันที�  19 มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด  และค่าสาธารณปโภค

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด



จํานวน

จํานวน
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จํานวนเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ�น

(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

9,000 บาท

โครงการออกกําลังกายเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็น ค่าวัสด ุอุปกรณ์การออกกําลังกาย ชุดกีฬาและ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
89 ลําดับที� 14

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื�องดื�ม ค่า
วิทยากร ค่าจัดสถานที� และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
90 ลําดับที� 15

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 22/49

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร อาหารว่าง 
เครื�องดื�ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที� ค่าจ้างเหมารถยนต ์ค่าพาหนะ
เดินทาง  ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าของที�ระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
91 ลําดับที� 21
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70
จํานวนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื�องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

62,150 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว)
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

93,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็น  ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว) อัตราคนละ 1,700 บาท  เป็นเงิน 93,500 บาท เแยกเป็น
  - ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส จํานวน  30 คนๆ 
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 51,000  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคา จํานวน  15 คนๆ ละ 
1,700 บาท  เป็นเงิน 25,500  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ขวาง จํานวน  10 คนๆ ละ 
1,700 บาท  เป็นเงิน 17,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที� 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั�วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ.2562

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 23/49

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 3 คน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที� 19 มิถนายน  2561



71
จํานวนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

269,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ดังนี� ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่า
เครื�องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 1,130 
บาท  เป็นเงิน 62,150 บาท แยกเป็น
  - ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส จํานวน  30 คนๆ 
ละ 1,130 บาท เป็นเงิน 33,900  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคา จํานวน  15 คนๆ ละ 
1,130 บาท  เป็นเงิน 16,950  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ขวาง จํานวน  10 คนๆ ละ 
1,130 บาท  เป็นเงิน 11,300 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 ข้อ 17
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที� 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั�วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ.2562

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 24/49



รวม
จํานวน

72
จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ�งของเครื�องใช้ต่าง  ๆสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.เมืองใหม ่เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ขัน ถ้วยสแตน
เลส สบู ่ถังขยะ นํ�าดื�ม แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํ�า  ถาดหลุม 
ผงซักฟอก นํ�ายาล้างจาน ถุงดํา  ฯลฯ ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น รวมถึงรายจ่ายที�
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดตั�ง เป็นต้น 

ค่าอาหารเสริม (นม) 469,470 บาท

ค่าวัสดุ 499,470 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 25/49

เพื�อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  อัตรา
คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 269,500 บาท แยกเป็น
  - ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส จํานวน  30 คนๆ 
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  เป็นเงิน  147,000  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคา จํานวน  15 คนๆ ละ 
20 บาท  จํานวน  245 วัน  เป็นเงิน  73,500  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ขวาง จํานวน  10 คนๆ ละ 
20 บาท จํานวน  245 วัน เป็นเงิน  49,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 ข้อ 17
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที� 19 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั�วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
87 ลําดับที� 1 



73
รวม
รวม

จํานวน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนให้กับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 910,000 บาท
เงินอุดหนุน 910,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
1. ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 105,391 บาท แยกเป็น
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส  จํานวน 30 คน 
ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน  57,486  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคา  จํานวน  15 คน ๆ ละ 
7.37 บาท  จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  28,743  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่ขวาง  จํานวน  10 คนๆ ละ 
7.37 บาท จํานวน  260 วัน เป็นเงิน  19,162 บาท
2. ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน(สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 
บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 364,078 บาท แยกเป็น
  - โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส  จํานวน 112 คน ๆ ละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน  214,614.40  บาท
  - โรงเรียนวัดบางคา  จํานวน  42 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน  
260 วัน  เป็นเงิน  80,480.40  บาท
  - โรงเรียนวัดไผ่ขวาง  จํานวน  36 คน ๆ ละ 7.37 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที� 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั�วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
87 ลําดับที� 2

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 26/49



จํานวน

74
จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
(สพฐ.) เป็นเงิน 55,000 บาท  แยกเป็น
  - โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส  เป็นเงิน  25,000  บาท
  - โรงเรียนวัดบางคา  เป็นเงิน  15,000 บาท
  - โรงเรียนวัดไผ่ขวาง  เป็นเงิน  15,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/
ว3616 ลงวันที� 24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
89 ลําดับที� 11
 

เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านดนตรี
ให้กับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

45,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับโรงเรียนวัดแสนภุมรา
วาส เพื�อจัดกิจกรรมตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นเงิน 50,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/
ว3616 ลงวันที� 24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
89 ลําดับที� 12
 

เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน(สพฐ.) (โรงเรียนวัด
บางคา,โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส,โรงเรียนวัดไผ่ขวาง)

55,000 บาท

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 27/49



จํานวน

75

รวม
รวม
รวม

จํานวน
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,068,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน 723,360 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 1,700,020 บาท

งบบุคลากร 1,068,020 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน(สพฐ.) อัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 760,000  บาท แยกเป็น
  - โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส จํานวน  112 คนๆ ละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 448,000 บาท
  - โรงเรียนวัดบางคา จํานวน 42 คนๆ ละ  20 บาท จํานวน 200 
วัน  เป็นเงิน 168,000 บาท
  - โรงเรียนวัดไผ่ขวาง จํานวน 36 คนๆ ละ  20 บาท จํานวน 
200 วัน เป็นเงิน 144,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 ข้อ 17
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที� 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั�วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
87 ลําดับที� 1 

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยด้านดนตรีให้กับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เพื�อจัด
กิจกรรมตามโครงการ  เป็นเงิน 45,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
67 (5) (6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/
ว3616 ลงวันที� 24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
86 ลําดับที� 9

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน(สพฐ.)
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

760,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

76
จํานวน

รวม

จํานวน
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
ถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย 250,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที�ได้รับคําสั�งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั�ง
คราว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 4562 
ลงวันที� 25 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน 34,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ี 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ�น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท

ค่าตอบแทน 122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 86,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวให้แก่
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ
(ฉบับที�6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน 452,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น  
-ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
 -ประเภทอํานวยการท้องถิ�น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 290,660 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
-พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม
 พร้อมทั�งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีจํานวน 2 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
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จํานวน

77
จํานวนโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที�พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ ฯลฯ ที�เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ 
ดังนี�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ ศ  

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 30/49

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
 -ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล หรือ
หน่วยงานอื�นให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ�งเกี�ยวกับการรักษาความ
สะอาด การกําจัดขยะมูลฝอย ลอกท่อระบายนํ�าคูคลอง 
 -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  คู่มือต่างๆ
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆที�มีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 -ค่าสั�งพิมพ ์การจัดทําหนังสือทางวิชาการ 
 -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0313.4 /ว1452  
ลงวันที� 27  พฤษภาคม  2541  เรื�อง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 
1536  ลงวันที�  19 มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด



จํานวน

จํานวน

78
จํานวนโครงการรณรงค์กําจัดและคัดแยกขยะภายในครัวเรือน 20,000 บาท

โครงการเมืองน่าอยู่ 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้โครงการเมืองน่าอยู ่เช่น จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ ์
สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และสุขภาพอนามัยของชุมชน และ
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
96 ลําดับที� 12 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื�องดื�ม ค่าวัคซีนป้องกันโรค ยาคุมกําเนิด การทําหมัน สุนัข
แมว และค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
94 ลําดับที� 3 

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าสารเคมีกําจัดยุงลาย ค่าตอบแทนแก่บุคลากร
ที�มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
96 ลําดับที� 13 



จํานวน

79
จํานวนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม

พระปฏิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ�น

ี ั ์

7,890 บาท
วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 32/49

โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม 20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็น ค่าวัสด ุอุปกรณ ์เครื�องมือเครื�องใช้ในการรณรงค์ใน
ด้านสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อง
กับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
96 ลําดับที� 11

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์กําจัดและคัดแยกขยะ
ภายในครัวเรือน เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ ์เครื�องมือเครื�องใช้ในการ
รณรงค์กําจัดและคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายอื�น 
ๆ  ที�เกี�ยวเนื�องกับโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (2)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
80 ลําดับที� 2



จํานวน

80
จํานวน

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 33/49

โครงการอบรมให้ความรู้เรื�องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 10,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี (เงินอุดหนุนขับเคลื�อนโครงการ)

22,110 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซื�อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด เพื�อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท 
โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัขและแมว ทั�งที�มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของจากการสํารวจของ อบต.ที�ส่งหลักฐานการสํารวจให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น (ฉบับที� 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.5/ว2072 ลงวันที� 5 กรกฎาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ�มเติม 
เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 1 พ.ศ.2561 หน้าที� 8 ลําดับที� 2

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและขึ�นทะเบียน
สุนัขและแมวในพื�นที� โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั�ง ครั�งแรก
ภายในเดือนมีนาคม ครั�งที� 2 ภายในเดือนสิงหาคม และเบิก
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจํานวนสุนัขและแมวที�ได้ทํา
การสํารวจ ตัวละ 3 บาทต่อครั�งของการสํารวจขึ�นทะเบียน (ปีละ 
6 บาท/ตัว) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 มาตรา 
67 (3)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น (ฉบับที� 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.5/ว2072 ลงวันที� 5 กรกฎาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ�มเติม 
เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 1 พ ศ 2561 หน้าที� 8 ลําดับที� 2
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81
จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื�อวัสดุสําหรับใช้งานกับเครื�องพ่น
หมอกควัน ค่าวัคซีน  ยาคุมกําเนิดสุนัข  และอื�น ๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 34/49

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที�จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานฯ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
กาว แฟ้ม ฯลฯ
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั�น
- รายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใ ้ ใช้ ไ ้ ป ิ ึ ่ ี� ้ ชํ ้ ัวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

ค่าวัสดุ 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสด ุครุภัณฑ ์ทรัพย์สิน
อื�นๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น เครื�องคอมพิวเตอร ์โต๊ะ 
เก้าอี� กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ เครื�องพิมพ ์สําเนาระบบดิจิตอล 
เครื�องถ่ายเอกสารฯลฯ ซึ�งอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

เพื�อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื�องดื�ม และค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวเนื�องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
94 ลําดับที� 2
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รวม
รวม
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามันเบนซิน 
นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเตา นํ�ามันเครื�อง ฯลฯ   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท

ค่าวัสดุ 10,000 บาท
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 10,000 บาท

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 35/49

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 10,000 บาท
งบดําเนินงาน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

180,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข โดยจัดสรรให้
ชุมชน/หมู่บ้าน 9 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท เพื�อขับเคลื�อน
โครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมนา การรณรงค ์การ
เผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์หรือกิจกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับภารกิจ
ของแต่ละโครงการ  เป็นเงิน 180,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (3)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2541 ข้อ 17
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที� 24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที� 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.5/ว2072 ลงวันที� 5 กรกฎาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ�มเติม 
เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 1 พ.ศ.2561 หน้าที� 8 ลําดับที� 1

เงินอุดหนุน 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ�ง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เช่น นํ�าดื�มสําหรับประชาชน มิเตอร์
นํ�า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน 180,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์สําหรับสํานักงานฯ  เช่น 
แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ ์เมนบอร์ด 
เมมโมรี� ปริ�นเตอร์ จอมอนิเตอร์อุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�องกับเครื�อง
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ�นเปลืองหมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั�นและรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัยค่าติดตั�ง เป็นต้นวัสดุอื�น 10,000 บาท
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83
จํานวนเงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 603,540 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
-พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง  พร้อมทั�งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ีจํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี(พ.ศ. 
2561-2563)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท.0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 36/49

งบบุคลากร 992,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 992,960 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าพิธีเปิดการอบรมสัมมนา 
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื�องดื�ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที� ค่าเช่าที�
พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าของที�
ระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
81 ลําดับที� 2 แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 1,642,560 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพและศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรี  กลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั�วไป

100,000 บาท

งบดําเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
 -ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาต่างๆ
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆที�มีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 -ค่าสั�งพิมพ ์การจัดทําหนังสือทางวิชาการ 
 -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0313.4 /ว1452  
ลงวันที� 27  พฤษภาคม  2541  เรื�อง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 
1536  ลงวันที�  19 มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุ และค่าสาธารณูปโภค  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 100,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 50,000 บาท
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84
จํานวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน 63,600 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
ถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที�ได้รับคําสั�งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั�ง
คราว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 4562 

ั ี� 25  2550

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 76,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)ี 
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ�น เป็นเงิน 76,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557

งบดําเนินงาน 649,600 บาท
ค่าตอบแทน 149,600 บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวให้แก่
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ
(ฉบับที�6) พ.ศ. 2558 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท.0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 313,420 บาท
เพื�อจ่ายเป็น  
-ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท.0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
-ประเภทอํานวยการท้องถิ�น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 
3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท.0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวของพนักงาน จํานวน 1 
อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน  2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ
(ฉบับที�6) พ.ศ. 2558
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เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที�พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ ที�เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ ดังนี�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 
2557 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
 -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ คู่มือต่าง ๆ 
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ป้ายและประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆที�มีความ
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 -ค่าสั�งพิมพ ์การจัดทําหนังสือทางวิชาการ 
 -ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
 -ค่าใช้จ่ายในการติดตั�งบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขต อบต. เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0313.4 /ว1452  
ลงวันที� 27  พฤษภาคม  2541  เรื�อง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที� มท 0808.2/ว 
1536  ลงวันที�  19 มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุ และค่าสาธารณูปโภค  

ค่าใช้สอย 120,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ตามสิทธิ�
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2549

เพื�อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ ์ทรัพย์สินอื�น ๆ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น  เครื�องพิมพ์ดีด  เครื�อง
คอมพิวเตอร ์โต๊ะ  เก้าอี�  กล้องถ่ายรูป  ยานพาหนะ  เครื�องพิมพ์
สําเนาระบบดิจิตอล เครื�องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั�ก 
สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 250,000 บาท

ค่าวัสดุ 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 บาท

บาท
งบดําเนินงาน 60,000 บาท

วัสดุอื�น 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ�ง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เช่น นํ�าดื�มสําหรับประชาชน มิเตอร์
นํ�า มิเตอร์ไฟฟ้า  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครื�องพิมพ ์เมนบอร์ด เมมโมรี� ปริ�นเตอร์
จอมอนิเตอร์อุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�องกับเครื�องคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ�นเปลืองหมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั�นและรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัยค่าติดตั�ง เป็นต้น

งบดําเนินงาน 250,000 บาท

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น เช่น นํ�ามันเบนซิน 
นํ�ามันดีเซล นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเตา นํ�ามันเครื�อง ฯลฯ   

วัสดุก่อสร้าง 300,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ไม ้เหล็ก 
ปูน ท่อนํ�าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สําหรับใช้ในการซ่อมแซมถนน
และสิ�งก่อสร้างต่างๆ ของ อบต.

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที�จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานฯ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
กาว แฟ้ม ฯลฯ
ที�มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั�น
- รายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- รายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงรายจ่ายที�ต้องชําร พร้อมกับ
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เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าพิธีเปิด-
ปิด การอบรมสัมมนา ค่าอาหาร อาหารว่างเครื�องดื�ม ค่าวิทยากร 
ค่าจัดสถานที� ค่าเช่าที�พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่าพาหนะเดินทาง  
ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าของที�ระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
72 ลําดับที� 7 

โครงการจัดทําป้ายบอกทาง ป้ายชื�อ ถนน , ซอย ตําบลเมืองใหม่ 100,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ สามัคคี ตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวง กรม จังหวัด และอําเภอ

100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
บําบัดและฟื�นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที� 1 กรกฎาคม 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� 
มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที� 4 ธันวาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
73  ลําดับที� 12

โครงการฝึกอบรมเพิ�มประสิทธิภาพองค์กรสตรีตําบลเมืองใหม่ 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําป้ายบอกทาง
ป้ายชื�อ ถนน , ซอย ตําบลเมืองใหม ่พร้อมติดตั�ง และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 
67 มาตรา 68
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
73 ลําดับที� 15 

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 40/49

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บําบัดและฟื�นฟู
สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด

10,000



จํานวน

88
จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์ประจําหมู่บ้าน (อพม.) เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ ์ค่าพิธีเปิด-ปิด การอบรมสัมมนา ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื�องดื�ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที� ค่าเช่าที�พัก  ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าของที�ระลึกและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
72 ลําดับที� 9

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลเมืองใหม่

10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ�มประสิทธิภาพองค์กร
สตรีตําบลเมืองใหม ่เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าพิธีเปิด-ปิด การอบรม
สัมมนา ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื�องดื�ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที� 
ค่าเช่าที�พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบี�ยเลี�ยง 
ค่าของที�ระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
71 ลําดับที� 1โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. 10,000 บาท
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จํานวน
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รวม
รวม
รวม

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

บาท
ค่าใช้สอย 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าพิธีเปิด-
ปิด การอบรมสัมมนา ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื�องดื�ม ค่าวิทยากร 
ค่าจัดสถานที� ค่าเช่าที�พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่าพาหนะเดินทาง  
ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าของที�ระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67(6)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ�มเติม 
เปลี�ยนแปลง ครั�งที� 1 พ.ศ.2561 หน้า 6 ลําดับที�  2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเมืองใหม ่เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
พิธีเปิด-ปิด การอบรมสัมมนา ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื�องดื�ม ค่า
วิทยากร ค่าจัดสถานที� ค่าเช่าที�พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่าพาหนะ
เดินทาง  ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าของที�ระลึกและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
72 ลําดับที� 10

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลเมืองใหม่ 10,000 บาท

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 42/49

งบดําเนินงาน 50,000
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จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องท่องธรรมะ สําหรับจัด
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ ์ ค่าจัดสถานที�  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
76 ลําดับที� 1

โครงการแห่เทียนพรรษา 15,000 บาท

โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลเมืองใหม่ 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าเช่าเครื�องเสียง ค่า
จัดสถานที�  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
86 ลําดับที� 8

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตําบลเมืองใหม่
สืบสานประเพณีสงกรานต ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื�องดื�ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าเช่าเครื�องเสียง ค่าจัด
สถานที�  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
86 ลําดับที� 5

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 30,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตําบลเมืองใหม่สืบสานประเพณีสงกรานต์ 50,000 บาท

บาท
ค่าใช้สอย 125,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลเมือง
ใหม ่เช่น เงินรางวัล  โล/่ถ้วยรางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนมาก ที� 
มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที� 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
85  ลําดับที� 2งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 125,000 บาท
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จํานวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเมืองใหม่ – ไผ่

ขวาง ถึงศาลาประชาคม หมู่ที� 1 ต.เมืองใหม่  อ.ราชสาส์น จ.
ิ

951,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองช้างตาย ถึงบ้านนาย
ประทีป ใหม่ทอง หมู่ที� 6 ต.เมืองใหม่  อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

1,251,700 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนอง
ช้างตาย ถึงบ้านนายประทีป ใหม่ทอง หมู่ที� 6 
 -ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
   หรือคิดเป็นพื�นที�ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.
ม.            
 -ลงไหล่ทางลูกรังขนาดกว้างตามสภาพของถนน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 มาตรา 68
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
60 ลําดับที� 6

ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า k) 15,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที� นร 0715/17370 ลง
วันที� 8 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 
0808.2/ว1837 ลงวันที� 11 กันยายน 2560

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,855,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองช้างตาย ถึงบ้าน
นายประทีป ใหม่ทอง หมู่ที� 6
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเมืองใหม ่– 
ไผ่ขวาง ถึงศาลาประชาคม หมู่ที� 1
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

งบลงทุน 2,855,200 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 15,000 บาท

งบดําเนินงาน 15,000 บาท
ค่าใช้สอย 15,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนพรรษา  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการหล่อเทียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่าจัดสถานที�  ค่า
เช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 
86 ลําดับที� 6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 2,870,200 บาท
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รวม
รวม

จํานวนค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า k) 10,000 บาท

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,227,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

เพื�อจ่ายเป็นค่าเครื�องมือการเกษตร พันธุ์ไม ้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
ต้นไม ้หญ้า วัสด ุอุปกรณ์ที�ใช้ในการเกษตร ฯลฯ 

งบลงทุน 2,227,700 บาท

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร 30,000 บาท

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง
  - โครงการขุดลอกคลองส่งนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ที� 4 , 5 , 7 , 8 
ต.เมืองใหม ่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
-เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 2,267,700 บาท

งบดําเนินงาน 40,000 บาท

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนายฤทธิ� – บ้านนาย
แดง หมู่ที� 2 ต.เมืองใหม่  อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

637,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจาก
บ้านนายฤทธิ� – บ้านนายแดง หมู่ที� 2 
 -ขนาดท่อกว้าง 110.00 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 มาตรา 68
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
65 ลําดับที� 33

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนเมืองใหม ่– ไผ่ขวาง ถึงศาลาประชาคม หมู่ที� 1 
 -ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
   หรือคิดเป็นพื�นที�ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.
ม.            
 -ลงไหล่ทางลูกรังขนาดกว้างตามสภาพของถนน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 มาตรา 68
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
59 ลําดับที� 4
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จํานวนโครงการฝึกอบรมเพื�อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 15,000 บาท

โครงการติดตั�งป้ายรักษ์สิ�งแวดล้อม 15,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสด ุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับ
โครงการ สําหรับติดตั�งป้ายรักษ์สิ�งแวดล้อม ต.เมืองใหม ่ อ.ราช
สาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
77 ลําดับที� 1

วันที�พิมพ์ : 31/7/2561  11:57:45 หน้า : 46/49

เพื�อจ่ายเป็นค่าต้นไม ้เพื�อใช้ในการตกแต่งและปรับปรุง
สภาพแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
79 ลําดับที� 11

ค่าใช้สอย 50,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

โครงการจัดซื�อพันธุ์ไม้ เพื�อตกแต่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 20,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนํ�าและป่าไม้ 50,000 บาท
งบดําเนินงาน 50,000 บาท

โครงการขุดลอกคลองส่งนํ�าเพื�อการเกษตร หมู่ที� 4 , 5 , 7 , 8 ตําบล
เมืองใหม่

2,217,700 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคลองส่งนํ�าเพื�อการเกษตร 
หมู่ที� 4 , 5 , 7 , 8 ต.เมืองใหม ่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
 -ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทางยาว 24,000 
เมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 มาตรา 68
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 

 ํ ั ี� 

เพื�อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที� นร 0715/17370 ลง
วันที� 8 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 
0808.2/ว1837 ลงวันที� 11 กันยายน 2560
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จํานวนเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,845,600 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 69,300 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 
ของประมาณการรายจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างที� อบต.จะต้องจ่าย
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป ของ อบต.
เมืองใหม่
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
-เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที�สุด ที� มท 
0809.5/ว 9 ลงวันที� 22 มกราคม 2557 
-เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที�สุด ที� 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที� 10 กรกฎาคม 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
119 ํ ั ี� 2
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งบกลาง 6,830,020 บาท
งบกลาง 6,830,020 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน ที�อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 มาตรา 68

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 6,830,020 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 50,000 บาท

งบดําเนินงาน 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมเพื�อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื�องดื�ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 (7)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
มาตรา 17
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.
2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
77 ลําดับที� 2

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 50,000 บาท



จํานวน

95
จํานวน 36,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั�วไปโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย ุสําหรับดําเนินการเพื�อรองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที�มีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์ขึ�นไป ที�มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 
2552 ซึ�งได้ขึ�นทะเบียนขอรับเงินเบี�ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นไว้แล้ว 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื�อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.
2548 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 
0810.6/
ว 2076 ลงวันที� 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 

เบี�ยยังชีพคนพิการ 1,228,800 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั�วไปสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ สําหรับ
ดําเนินการเพื�อรองรับการจัดสวัสดิการเบี�ยความพิการให้แก่คน
พิการ ที�มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด ที�ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ�นทะเบียน เพื�อขอรับเงินเบี�ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นแล้ว
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื�อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.
2548 
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี�ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2553 และเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 
0810.6/
ว 2076 ลงวันที� 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
82 ลําดับที� 2
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เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์



จํานวน

96

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั�วไปสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ดําเนินการเพื�อรองรับการ
สงเคราะห์เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที�แพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ�งขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี�ยงตนเองได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห ์เพื�อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 
2548 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 
0810.6/ว 2076 ลงวันที� 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
82 ลําดับที� 3

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที� 2 สิงหาคม 2560                         
              -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 
ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที� 11 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที� 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.5/ว 608 ลงวันที� 5 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที� 17 เมษายน 2561

เพื�อดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ�นหรือพื�นที�ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที�สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด(สปสช.)

80,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
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สํารองจ่าย 379,850 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป ีใน
กรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ที�มีสาธารณภัยเกิดขึ�นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น อุทกภัย 
นํ�าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 
ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 
2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0313.4/
ว 667 ลงวันที� 12 มีนาคม 2545
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที� 6 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที� 8 กุมภาพันธ ์2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0891.2/ว 76 ลงวันที� 13 มกราคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.4/ว 526 ลงวันที� 8 มีนาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 



จํานวนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 190,470 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น 
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับประจําป ีไม่
รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที�มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ.2500 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2546 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ�น ที� มท 0808.5/ว 29 ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ�น ที� มท 0808.5/ว 30 ลงวันที� 12 กรกฎาคม 2560

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0891.3/
ว 1263 ลงวันที� 30 พฤษภาคม 2557
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
เรื�อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื�อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น ดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ�นหรือพื�นที� ืพ.ศ.2557 ข้อ 6 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที� 
95 ลําดับที� 7
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