
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

อําเภอ ศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,506,900 บาท
งบบุคลากร รวม 6,055,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,091,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.และรองนายก อบต.ดังนี (สํานัก
ปลัด)    
        - เงินเดือนนายก อบต.  จํานวน   244,800  บาท
         - เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน  จํานวน   269,300  
บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต.และรอง
นายก อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้ดังนี  (สํานักปลัด)   
         - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. จํานวน  21,500  
บาท
         - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรอง นายก อบต. 2 คน จํานวน  
 21,500 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.และรองนายก อบต. ดังนี 
(สํานักปลัด)   
         - เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน   21,500  บาท
         - เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน  
 21,500  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายก อบต  (สํานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,405,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการ
สภา,สมาชิกสภา อบต.ดังนี (สํานักปลัด)   
         - ประธานสภาอบต.เมืองใหม่ จํานวน  134,700 บาท             
         -  รองประธานสภาอบต.เมืองใหม่ จํานวน  110,200
 บาท             
         -  สมาชิกสภาอบต.เมืองใหม่ จํานวน 24คน  จํานวน   2,074,000
  บาท             
         -  เลขานุการสภาอบต.เมืองใหม่ จํานวน   86,400  บาท            
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,963,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,680,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  จํานวน  6
  อัตรา (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,600 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงาน ดังนี  (สํานักปลัด)
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน 
 84,000  บาท  
-  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพของข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน  3,600  
บาท  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิน  จํานวน  2
 อัตรา  (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 950,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง    จํานวน 8 อัตรา (สํานัก
ปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน 8 อัตรา  (สํานัก
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,354,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี  (สํานักปลัด)   
       -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวดราคาและผู้ทําคุณ
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  จํานวน  60,000  บาท
    
     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)  จํานวน  150,000  บาท
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้
บริหาร และผู้มีสิทธิ  (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,227,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ   
 
 (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่ารับรองและพิธีการ ดังนี (สํานัก
ปลัด)
       -  ค่ารับรอง   จํานวน  10,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการเข้าตรวจ
เยียม อบต.เมืองใหม่      
          -  ค่าเลียงรับรอง   จํานวน  10,000  บาท 
 เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ การ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ    
        -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมวันสําคัญของประเทศ  
จํานวน  5,000   บาท   
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  อบต.พบประชาชน  (สํานัก
ปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว๊ปไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ อบต.เมือง
ใหม่  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมขับเคลือนโครงการตามแนวพระราชดําริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามแนวพระราชดําริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร อบต.เมือง
ใหม่

จํานวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร อบต.เมือง
ใหม่  (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ใช้สนาม
บิน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
ข้าราชการ  พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการเลือกตังทัวไปและเลือกตังซ่อมนายก อบ
ต. และสมาชิกสภา ฯ (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายเพือการประเมินวิทยฐานะ,การประเมินองค์กร,การประเมินบุคคล 
และอืนๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินวิทยฐานะ การประเมินองค์กร  การ
ประเมินบุคคล และอืน ๆ (สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ เครืองปรินเตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ซอง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน กุญแจ พระพุทธรูป นางฬิกา เครืองคํานวณเลข แบบพิมพ์
ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ ซอง ตรา
ยาง และนําดืมบริการประชาชนฯลฯ  (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เข็มรัดสายไฟฟ้า ฟิวส์ ถ่านไมค์โครโฟน หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ  (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผง
ซักฟอก  ช้อน  ถ้วยชาม  แก้ว  ผ้าปูโต๊ะ มีดฯลฯ เป็นต้น  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ
  (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ รถตัดหญ้า ทีใช้ในราชการ ของ อบต.เมืองใหม่ (สํานัก
ปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สี พู่กัน  ฟิมล์สีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่นซีดี เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 437,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.  และอืน ๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของ อบต.เมืองใหม่  (สํานักปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 17,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ทีใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ   ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 170,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง และอืนๆของอบต.เมืองใหม่  (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะหมู่บูชาในการจัดกิจกรรม โครงการ การอบรม ประชุม
สัมมนา ของ อบต.  (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ในการปฎิบัติงาน  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ     (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 32,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 17,000 บาท
        -  อุดหนุน อบต.หันนางาม  โครงการอุดหนุนงบประมาณเพือ
บริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ อปท. อําเภอศรีบุญ
เรือง  ประจําปี 2561 จํานวน  17,000  บาท  (สํานักปลัด)
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,500 บาท
         -  อุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรืองโครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและรัฐพิธี ในส่วนภูมิภาคประจําปี 2561 จํานวน 15,500
 บาท
(สํานักปลัด)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,932,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,612,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,612,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,260,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน  5  อัตรา 
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิน  (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 310,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน  1  อัตรา (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี    
     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี)  จํานวน  100,000  บาท  (กองคลัง)
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล   และผู้
มีสิทธิ  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ  (กอง
คลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 87,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ  ใช้สนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้าราชการ  พนักงาน
จ้าง ฯ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ  (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือ ซอง ตรายาง และนําดืมบริการประชาชนฯลฯ  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่นซีดี เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร  2 บานเปิด    จํานวน  2  ตู้  (กองคลัง)
 
พัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมติดผนัง    จํานวน  2  ตัว  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางการจราจร
ในช่วง เทศกาลต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  (สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. และทีมกู้ชีพกู้ภัยตําบล จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอปพร. และทีมกู้ชีพกู้ภัยตําบลเมือง
ใหม่  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

  เพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณ
ภัยต่าง ๆ  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวย แบตเตอรีรถ
ยนต์  ยางรถยนต์ สัณญาณไฟฉุกเฉิน สัณญานไฟกระพริบ  (สํานักปลัด)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  เครืองดับเพลิง ฯลฯ  (สํานัก
ปลัด)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลือยไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเลือยไฟฟ้า ไว้สําหรับบริการประชาชนกรณีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน จํานวน  1  เครือง  (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,488,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,172,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,172,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,721,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน (กองการศึกษาฯ)
     -    เงินเดือนพนักงาน       จํานวน  330,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  จํานวน  1 อัตรา    
    -  เงินเดือนพนักงาน  (ครูผู้ดูแลเด็ก) จํานวน  1,391,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  5 อัตรา  
ทังนีจะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน (กองการ
ศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 385,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ)
    -เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จํานวน  225,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  1  อัตรา    
    - เงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  160,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดูแลเด็กจํานวน จํานวน  1  อัตรา  
จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพของผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
ทังนีจะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี 
     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี)  (กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล   และผู้
มีสิทธิ (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้า
ราชการ  พนักงานจ้าง ฯ (กองการศึกษาฯ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  คลิบ แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ ซอง ตรายาง และนําดืมบริการ
ประชาชนฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่นซีดี เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ  (กองการ
ศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,500 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,703,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,295,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานด้านการศึกษาของเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานด้านการ
ศึกษาของเด็ก (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพือการศึกษาและเลียงดูบุตร จํานวน 1,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพือการศึกษาและ
เลียงดูบุตร  (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 449,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัวให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ 
ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 805,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 805,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียน
จํานวน 5 โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์
ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,408,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,408,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,408,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  คือ
  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน  โรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทอง  โรงเรียน
บ้านโนนสว่าง  โรงเรียนบ้านมอใต้ และโรงเรียนบ้านห้วยไผ่
ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 75,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษา
สุขภาพ  (สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในชุมชน(อสม) จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในชุมชน (อ
สม) (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ จํานวน 10,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (สํานักปลัด)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 260,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์
ฉุกเฉิน  (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,097,000 บาท
งบบุคลากร รวม 917,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 917,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  จํานวน  2 อัตรา  
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  1 อัตรา (กอง
สวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี  
     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี)  (กองสวัสดิการสังคม) 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ  
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้า
ราชการ  พนักงานจ้าง ฯ 
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  คลิบ แบบพิมพ์ต่างๆ ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ ซอง ตรายาง และนํา
ดืมบริการประชาชนฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่นซีดี  เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ  (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
  เพือจัดซือตู้เก็บเอกสารจํานวน 1  ตู้  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู  จํานวน 20,000  บาท  
(กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการผู้ด้อยโอกาส จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของเด็กและเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,315,200 บาท
งบบุคลากร รวม 866,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 866,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 660,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน  3 อัตรา  
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน  (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  1 อัตรา  (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1 อัตรา (กอง
ช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 199,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  (กอง
ช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ (กองช่าง) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง "ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้า
ราชการ  พนักงานจ้าง ฯ  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ คลิบ แบบพิมพ์ต่างๆ ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ ซอง ตรายาง และนํา
ดืมบริการประชาชนฯลฯ  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู สังกะสี จอบ เสียมปูน
ขาว แปรงทาสี สี ท่อต่างๆ เหล็กเส้น ยางมะตอย ฯลฯ  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่นซีดี เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ  (กองช่าง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํารวจ   เช่น  บันไดอะลูมิเนียม ฯลฯ  (กองช่าง)
วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอืนๆ เช่น  มิเตอร์นํา ฯลฯ  (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาอาคารสํานักงาน อบต.เมือง
ใหม่  (สํานักปลัด)

งานไฟฟ้าถนน รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า  ฯลฯ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บแบบฟอร์ม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บแบบฟอร์ม จํานวน 1 ตู้  (กองช่าง)
พัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือพัดลมติดผนัง จํานวน  2  เครือง  (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,544,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 644,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 644,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการสถานทีทิงขยะของเทศบาลตําบลโนนสูง
เปลือย  (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ  จํานวน 3 อัตรา  (สํานัก
ปลัด)
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะชุมชน  (สํานักปลัด)
งบลงทุน รวม 2,900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,900,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือรถบรรทุกขยะ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  (สํานักปลัด)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังขยะ จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะรองรับขยะภายในหมู่บ้าน  (สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด     (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบําบัดฟืนฟูผู้เสพยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบําบัดฟืนฟูผู้เสพยาเสพติด 
ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน  (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรี จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรี (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพือแก้ไขปัญหาความยากจน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการประกอบอาชีพเพือการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรือง ในการจัด
งาน"งานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ประจําปี 2561" 
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด (กองศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 308,454 บาท
งบดําเนินงาน รวม 228,454 บาท
ค่าใช้สอย รวม 228,454 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสํานึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 18,454 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสํานึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทําบุญเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการทําบุญเทศกาลเข้าพรรษา 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 70,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ต่างๆ ดังนี  (กองการศึกษาฯ)
     -  อุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรืองโครงการ ร่วมจัดงาน
สักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - กาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู ประจําปี  2561  จํานวน 30,000  บาท
           -  อุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรืองโครงการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท๙ี  จํานวน 30,000  บาท
        -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านมอใต้โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนศูนย์เครือข่ายศรีบุญเรือง 1 จํานวน 20,000  บาท 
 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น  ปุ๋ย  พันธ์พืช ผ้าใบ ใบ
มีด เชือก ผานไถกระทะ จอบหมุน  จอบพรวน อาหารสัตว์ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชน (สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตทีดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตทีดินสาธารณประโยชน์ (กอง
ช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,776,746 บาท
งบกลาง รวม 7,776,746 บาท
งบกลาง รวม 7,776,746 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  (สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตพืนที อบต.เมือง
ใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,750,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ ในเขตพืนที อบต.เมือง
ใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตพืนทีอบต
.เมืองใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
 เพือจ่ายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วง
หน้า กรณีจําเป็นเร่งด่วน (สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,000 บาท
   - เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองใหม่   100,000
  บาท (สํานักปลัด)
   - เพือจ่าย สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.เมืองใหม่ 20,000
  บาท (กองสวัสดิการสังคม)
 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 165,746 บาท
 เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท
.) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลตังจ่ายไว้อัตราร้อยละ1ของเงินราย
ได้ (สํานักปลัด)
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