
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
อําเภอ ศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,740,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,412,100 บาท
งบบุคลากร รวม 5,976,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือต่างๆทีเกียวข้อง 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆทีเกียวข้อง 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือต่างๆทีเกียวข้อง 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆทีเกียวข้อง 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆทีเกียว
ข้อง 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,059,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,879,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิน , นัก
บริหารงานทัวไป ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักทรัพยากรบุคคล,และนัก
วิชาการสาธารณสุข (สํานักปลัด) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิน 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ นักบริหารงานท้องถิน และนักบริหาร
งานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 850,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 8 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ,พนักงาน
ขับรถยนต์ ภารโรง ยาม คนงานทัวไป 3 อัตรา, และ แม่บ้าน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 8 อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ,พนักงาน
ขับรถยนต์ ภารโรง ยาม คนงานทัวไป 3 อัตรา, และ แม่บ้าน

งบดําเนินงาน รวม 2,330,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
    -  ค่าตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง คณะ
กรรมการดําเนินงาจ้างทีปรึกษาคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและผู้ทําคุณ
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จํานวน  10,000 บาท
   -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 10,000  บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหารและผู้มีสิทธิ  (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,457,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทําป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังเครืองรับสัณญาณ
ต่างๆ (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่ารับรองและพิธีการ ดังนี
- ค่ารับรอง  จํานวน 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลและคณะบุคคลในการเข้าตรวจเยียม อบต.เมืองใหม่ 
-  ค่าเลียงรับรอง จํานวน 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ
-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวันสําคัญของประเทศ จํานวน 5,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าป้ายโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 หน้า 123 ลําดับที 2

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน เพือจ่าย
เป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าวัสดุอุปกรณ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ. 2561 -
 2564 หน้า 123 ลําดับที 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว๊ปไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่ ได้แก่ค่าต่ออายุโดเมนและค่าเว็บโอสดิง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ. 2561 -
 2564 หน้า 124 ลําดับที 10

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมขับเคลือนโครงการตามแนวพระราชดําริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมขับเคลือนโครงการตามแนว
พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 หน้า 100 ลําดับที 6
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร อบต.เมือง
ใหม่

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร อบต.เมืองใหม่ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที ค่า
พาหนะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 หน้า 124 ลําดับที 8

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัม
นาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ค่าป้ายรณรงค์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์เลือกตัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 หน้า 124 ลําดับที 6

ค่าใช้จ่ายเพือการประเมินวิทยฐานะ,การประเมินองค์กร,การประเมินบุคคล 
และอืนๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินวิทยฐานะ การประเมินองค์กร การ
ประเมินบุคคล และอืนๆ ได้แก่ ค่าจ้างสถาบันการศึกษาสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ. 2561 -
 2564 หน้า 125 ลําดับที 14
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์
เอกสาร เครืองปรับอากาศ อาคารสํานักงาน อาคารห้องประชุม ประตู
รัว รถยนต์ราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง ธงชาติ เครืองคิด
เลข แบบพิมพ์ ไม้บรรทัด โพสอิส กล่องใส่เอกสาร กรรไกร เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ซอง และนําดืมบริการประชาชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ หลอดไฟ เบรก
เกอร์ ฟิวส์ ถ่านไมรโครโฟน ขาตังไมค์โครโฟน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผง
ซักผ้า นํายาถูพืน นํายาล้างห้องนํา แก้ว มีด เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์
ราชการ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรรี ฟลิมกรองแสง กระจกมองข้างรถ
ยนต์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง นํามันหล่อลืน และนํามันจาร
บี สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า ทีใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช้น ไม้อัด การล้าง
อัด ขยายภาพ เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์เอกสาร แป้น
พิมพ์  เมาท์ คีย์บอร์ด  แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 430,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.เมืองใหม่ และอืนๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.เมืองใหม่ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ทีใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง และค่าบริการอืนๆ ของ อบต.เมืองใหม่

งบลงทุน รวม 89,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  6 ตัว
รายละเอียดดังนี
-มีพนักพิงและทีนังขึนโครงเหล็กและไม้บุฟองนําหุ้มหนังเทียม
-ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป (PP)
-ปรับระดับความสูงของเก้าอีได้ 
-สีดํา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 23  ลําดับที 5

เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
เพือจัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครังละ 20
 แผ่น โดยมีคุณลักษณะดังนี
  
  1)  หมายถึงเคือง Facsimile หรือ โทรภาพ
  2)  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
  3)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 24  ลําดับที 10
-เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
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เครืองปรับอากาศ จํานวน 17,000 บาท
เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
   1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู
   2)  ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
   3)  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5
   4)  ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   5)  เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะ
แกงไฟฟ้า หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า เป็นต้น สามารถดักจับอนุ
ภาค ฝ่◌ุนละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
   6) มีหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 24  ลําดับที 6
-เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) 
จํานวน  1  หน่วย  มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2  GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล กลาง  แบบ Graphics  Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB หรือ
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120 GB จํานวน  1  หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 19
 นิว  จํานวน  1  หน่วย
-เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที  23 พ.ค. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 24  ลําดับที 7
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เครืองปรินเอกสาร จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร  จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี  
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1000 x 1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที  (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า  1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  24  ลําดับที  8 (เพิมเติม ครังที  3)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
   คุณลักษณะพืนฐาน 
   -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
   -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
  -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4
  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  หน้า  24  ลําดับที  9 (เพิมเติม ครังที  3)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรืองโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี ในส่วนภูมิภาค ประจําปี 2562

จํานวน 15,500 บาท

   - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรือง ในการจัดงานพระ
ราชพิธี และงานรัฐพิธี 
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่สีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  หน้า 135   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,299,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,824,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,824,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,489,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  5 อัตรา  ได้แก่     นักบริหารงานคลัง  นักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ (กองคลัง) 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง (กองคลัง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําตําแหน่ง นักวิชาการ
คลัง จํานวน 1 อัตรา (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 403,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
    -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 323,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 108,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านพัดุ (กองคลัง)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ) กอง
คลัง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 87,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัม
นาของ พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่ (กองคลัง)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ราชการ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์เอกสาร เครืองปรับ
อากาศ  ฯลฯ (กองคลัง)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง ธงชาติ เครืองคิด
เลข แบบพิมพ์ ไม้บรรทัด โพสอิส กล่องใส่เอกสาร กรรไกร เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ซองฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์เอกสาร แป้นพิมพ์ 
เมาท์ คีย์บอร์ด แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ฯลฯ  (กองคลัง)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  4 ตัว
รายละเอียดดังนี
-มีพนักพิงและทีนังขึนโครงเหล็กและไม้บุฟองนําหุ้มหนังเทียม
-ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป (PP)
-ปรับระดับความสูงของเก้าอีได้ 
-สีดํา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 25  ลําดับที 15

จัดซือตู้เอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้เก็บเอกสาร  2  ตู้
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นขันปรับระดับ  3  ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 16  ลําดับที 10
-เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561

ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 11,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้กระจกบานเลือน  จํานวน  2  ตู้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 25  ลําดับที 17
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) 
จํานวน  1  หน่วย  มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2  GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล กลาง  แบบ Graphics  Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB หรือ
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120 GB จํานวน  1  หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 19
 นิว  จํานวน  1  หน่วย
-เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที  23 พ.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 25  ลําดับที 14
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เครืองพิมพ์ Inkjet จํานวน 7,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองพิมพ์ Inkjet  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner  
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200 dpi 
หรือ 1,200 x 4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  34  หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ  15  ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา  99  สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (wifi-fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที  23 พ.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 24  ลําดับที 13

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 5,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จํานวน  2  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา  600 x 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที  23 พ.ค. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 24  ลําดับที 12
-เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 87,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 87,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 87,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 43,600 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ ค่าตอบแทน อปพร. ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าป้ายโครงการ
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2560
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่สีปี พ.ศ
. 2561 - 2564 หน้า 114

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 43,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทน อปพร. ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าป้ายโครงการ
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2560
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่สีปี พ.ศ
. 2561 - 2564 หน้า 114

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,047,150 บาท
งบดําเนินงาน รวม 503,650 บาท
ค่าใช้สอย รวม 463,650 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 222,650 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (สํานักปลัด)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีรักษาความปลอดภัย จํานวน 151,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีรักษาความปลอดภัยบริเวณสํานัก
งาน อบต.เมืองใหม่ (สํานักปลัด)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือเพิมประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน (อัคคีภัย)

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน (อัคคีภัย) ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่านํามัน ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  113  ลําดับที  1

โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาและเพิมศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561-2564)  หน้า  113  ลําดับที  4

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวย แบตเตอรรีรถ
ยนต์ ยางรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ สัณญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิง ฯลฯ
งบลงทุน รวม 543,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 543,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิด จํานวน 500,000 บาท

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร  สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัวไป
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ขาย  แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภายนอกอาคาร  สําหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัวไป
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,920 x 1,080 pixel หรือ
ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
-มี frame rate ไม่น้อยกว่า  25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
-ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
-มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
-มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า  4.5 มิลลิเมตร 
-สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
-สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
-มีช่องเชือต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3at 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
-ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
-สามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิ – 10◌cํ ถึง  50◌cํ เป็นอย่างน้อย
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้  เป็นอย่างน้อย
-มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
-ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง  หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต
-ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ

วันทีพิมพ์ : 28/12/2561  08:51:49 หน้า : 15/37



2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดย
เฉพาะ
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
 หรือดีกว่า
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า  1,920 x 1,800 pixel  หรือไม่น้อยกว่า  2,073,600 pixel
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน  HTTP, SMTP, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  8 TB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้องกว่า 2 ช่อง
-สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
-ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต
-สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
ได้

3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
-มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
-รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3at 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้  จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 11 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561-2564)  เพิมเติมครังที 3  หน้า   24  
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ข้อต่อสวมเร็ว 3 ทาง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือข้อต่อแยกส่งนําดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางเข้า
นํา 2.5 นิว หนึงทาง แยกทางจ่ายนํา ขนาด 2.5 นิว จํานวน 2 ทาง แบบ
สวมเร็วตัวเมียชนิดเขียวเดียว พร้อมประตู เปิด - ปิด ทําด้วยทอง
เหลือง ขนาด 2.5 นิว แยกทางส่งนําขนาด 2.5 นิว 2 ทาง (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 23  ลําดับที 3

สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงสังเคราะห์ 3 ชัน ขนาด 2
 นิว ยาว 20 เมตร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 23  ลําดับที 2

หัวฉีดด้ามปืนดับเพลิง จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงปรับรูปแบบนําได้แบบด้ามปืน
พร้อมอแดปเตอร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี
1. ทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอย นําหนักเบาแข็งแรงทนทานพร้อมมือจับแบบ
ด้ามปืน
2. สามารถปรับนําเป็นลําตรงและบานจนถึง 110 องศา
3. ขนาด 1.5 นิว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 23 ลําดับที 4

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,752,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,444,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,444,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,795,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน  6 อัตรา   ตําแหน่ง นักบริหารงานการ
ศึกษา 1 อัตรา  จํานวน 349,320 บาท และ ครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 5 อัตรา  จํานวน 1,446,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารการศึกษา เดือน
ละ 3,500  บาท (กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยาฐานะครูชํานาญการ จํานวน 5 อัตรา  เดือน
ละ 3,500 บาท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 385,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
วิชาการศึกษา จํานวน 230,400 บาท และตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา จํานวน 154,800 บาท  (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพของผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
    -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) กองการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ครู ผู้มีสิทธิ (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ) กอง
การศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัม
นาของ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่ (กองการศึกษา)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ราชการ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์
เอกสาร เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง ธงชาติ เครืองคิด
เลข แบบพิมพ์ ไม้บรรทัด โพสอิส กล่องใส่เอกสาร กรรไกร เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ซองฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์เอกสาร แป้น
พิมพ์ เมาท์ คีย์บอร์ด ฯลฯ  (กองการศึกษา)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)
งบลงทุน รวม 81,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานแบบเข้ามุมสามารถแยกประกอบได้
1. โต๊ะทํางาน ขนาด W120.0 x D60.0 x H75.0 cm.
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด W80.0 x D60.0 x H75.0 cm.
3. โต๊ะเข้ามุม ขนาด W60.0 x D60.0 x H75.0 cm.
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมครังที 3 หน้าที 26 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 2 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB 1 ต้องมีความเร็วสัญญาณณาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Porcessing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDE4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยความจําเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10 /100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11B,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมครังที 3 หน้าที 25 
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 21,000 บาท
 เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมครังที 3 หน้าที 25 
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จัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร จํานวน 8,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร  จํานวน  2 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี  
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,000 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที  (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1134  ลว 9
 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  26  ลําดับที 26  (เพิมเติม ครังที  3)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,482,690 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,170,690 บาท
ค่าใช้สอย รวม 439,690 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 409,690 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-
 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 53
 คน เป็นเงิน 90,100  บาท 
2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
กับเด็กปฐมวัย อายุ 3- 5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 59,890
  บาท ได้แก่ 
   - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
   -  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
   -  ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
3. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 20 บาทต่อมือ จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 259,700 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 115

ค่าวัสดุ รวม 731,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 731,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จํานวน 5 โรงเรียน จํานวนเด็กนัก
เรียน 328 คน จํานวน  629,440 บาท  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย์  จํานวนเด็กนักเรียน 53 คน  จํานวน 101,560 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,312,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,312,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่

จํานวน 1,312,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จํานวน 5โรงเรียน จํานวนนัก
เรียน 328 คน มือละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 134  
 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 342,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 82,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 72,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของ
ประชาชนได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 หน้า 119

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในชุมชน(อสม) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในชุมชน(อ
สม.) ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 117

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 119

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 37,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีจํานวน1250 ตัวๆละ30 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 118

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  แอลกอฮอล์ ถุง
มือ ออกซิเจน สําลี ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ เผือกดามคอ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 2 หน้า 13

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 302,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 302,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 302,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานระบบแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 302,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน  ในการอยู่ปฏิบัติงานกู้
ชีพกู้ภัย 24 ชัวโมง 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,085,740 บาท
งบบุคลากร รวม 961,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 961,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 685,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  2 อัตรา  ได้แก่     นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  นัก
พัฒนาชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนังานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
    -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ) กอง
สวัสดิการสังคม
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ราชการ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์
เอกสาร เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง ธงชาติ เครืองคิด
เลข แบบพิมพ์ ไม้บรรทัด โพสอิส กล่องใส่เอกสาร กรรไกร เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ซองฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์เอกสาร แป้น
พิมพ์ เมาท์ คีย์บอร์ด ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งบลงทุน รวม 9,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  1  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
-พนักพิงและทีนังขึนโครงไม่บุฟองนํา  หุ้มหนัง
สังเคราะห์ PU&PVC Leather
-พนักพิงสูงรองรับช่วงลําคอและศรีษระ
-ทีวางแขนโครงพลาสติกขึนรูปบุฟองนําหุ้มหนังสังเคราะห์ PU&PVC
-หมุนได้รอบตัว สามารถปรับโยกเอนและล็อกการเอนได้ (โยกเอนทังตัว)
-ปรับระดับความสูงของเก้าอีได้
-รองรับนําหนักได้สูงสุด 110 กก.
-สี : ดํา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  ลว 9
 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  26  ลําดับที  24 (เพิมเติม ครังที 3)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เอกสาร  จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี  
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,000 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที  (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1134  ลว 9
 มิ.ย. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4 ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  26  ลําดับที  23 (เพิมเติม ครังที  3)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ “กิจกรรมวันผู้สูงอายุ" จํานวน 55,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ “กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ  2562 ” เป้า
หมาย  333  คน  จํานวน  1 วัน  รายละเอียด ดังนี
ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าเงินรางวัล  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วัสดุ/อุปกรณ์  (ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขัน  กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  111  ลําดับที  3

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลเมืองใหม่ “โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน”

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลเมืองใหม่ “
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน”
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  22  ลําดับที  1
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  133  ลําดับที  1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,774,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,098,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,098,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 688,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง นายช่างโยธา และนาย
ช่างสํารวจ  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพตําแหน่ง นายช่างโยธาและนายช่างสํารวจ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และ
ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
และผู้ช่วยนายช่างโยธา

งบดําเนินงาน รวม 479,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
    -  ค่าตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง คณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างทีปรึกษาคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและผู้ทําคุณ
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จํานวน  40,000 บาท
   -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 10,000  บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  (กอง
ช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัม
นาของ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่ (กองช่าง)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ราชการ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์
เอกสาร เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ เช่น ยาง
มะตอย  ไม้ ตะปู สังกะสี จอบเสียม เหล็ก สี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์เอกสาร แป้น
พิมพ์ เมาท์ คีย์บอร์ด ฯลฯ  (กองช่าง)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอะลูมิเนียม สายวัด ฯลฯ
วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา ฯลฯ
งบลงทุน รวม 1,196,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 196,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตบดิน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองตบดิน จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี
- ใช้เครืองยนต์เบนซิน
- นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
- แรงบดอันไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 27
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็นเครืองยนต์เบนซิน
ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึนไป เป็นเครืองยนต์ดีเซล
2.ทุกขนาดทีกําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขันตํา
3. รายละเอียดประกอบเครืองกําเนินไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี
(1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว 1 ชุด
(5) สวิตช์ปิด – เปิดหลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอาต์ 1 อัน
(7) ทีเสียบปลัก 2 จุด
(8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึนไป )
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 27

ครุภัณฑ์สํารวจ
เครืองวัดระยะทาง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองวัดระยะทางดิจิตอล จํานวน 1 เครือง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 27

เครืองแสกนเหล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสแกนเหล็ก จํานวน 1 เครือง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 27
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB 1 ต้องมีความเร็วสัญญาณณาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Porcessing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDE4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยความจําเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10 /100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11B,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที 3 หน้าที 26
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เครืองพิมพ์เอกสาร จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์เอกสาร Lader ขนาด A 3 จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดี
กว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS 
หรือ SATA ทีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที
หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว จํานวน 1
 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2
 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที 3 หน้าที 26

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมอาคารสํานักงานเป็นห้องเก็บฎีกา จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่อเติมอาคารสํานักงานเป็นห้อง
เก็บฎีกา (กองคลัง)
-ตามแบบที อบต.เมืองใหม่กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 15

โครงการต่อเติมอาคารสํานักงานเป็นห้องปฏิบัติงานกองช่าง จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่อเติมอาคารสํานักงานเป็นห้อง
ปฏิบัติงานกองช่าง (กองช่าง)
-ตามแบบที อบต.เมืองใหม่กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 15

โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (สํานักปลัด)
-ตามแบบที อบต.เมืองใหม่กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 15
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งานไฟฟ้าถนน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลัก
ไฟ ฟิวส์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ กค(กวจ
)0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ กค(กวจ
)0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ่าจังหวัดหนองบัวลําภู สาขาศรีบุญเรือง โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพือการเกษตรจากบ้านศรีเมืองใหม่ถึงทีนานายประสิทธิ พรมพลเมือง 
เข้าบ้านดอนหัน หมู่ที 2

จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดหนองบัวลําภู สาขาศรีบุญ
เรือง โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตรจากบ้านศรีเมืองใหม่ถึงทีนา
นายประสิทธิ พรมพลเมือง เข้าบ้านดอนหัน หมู่ที 2
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 68

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารจัดการขยะชุมชน เช่น การฝึก
อบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดเก็บขยะ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 121
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม

โครงการฝึกอบรมป้องกัน เฝ้าระวัง และสรา◌้งภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมป้องกัน เฝ้าระวัง และ
สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด เช่น ค่า วิทยากร  ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม 
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ.๒๕๕๗
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  109  ลําดับที  6

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี  เป้าหมาย  80  คน  จํานวน  1  วัน  ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไว
นิล  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 256)  หน้า  109  4ลําดับที  1

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพือแก้ปัญหาความยากจน “กิจกรรมฝึก
อาชีพการปันเตาประหยัดพลังงาน”

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
เพือแก้ปัญหาความยากจน “กิจกรรมฝึกอาชีพการเพาะเห็ด” เป้า
หมาย  50  คน  จํานวน  2  วัน  เพือจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วัสดุ/อุปกรณ์  
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  105  ลําดับที  17
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “
กิจกรรมฝึกอาชีพทํากล้วยฉาบ  เผือกทอด  มันทอด  ฟังทองทอด”

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “กิจกรรมฝึกอาชีพทํากล้วย
ฉาบ  เผือกทอด  มันทอด  ฟังทองทอด” เป้าหมาย  50  คน  จํานวน  2
  วัน  วิทยากร  จํานวน  2  คน  รายละเอียด ดังนี
ค่าอาหารกลางวัน  = 7,500  บาท
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  = 2,500  บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร  =  14,400  บาท
ค่าป้ายไวนิล  =  675  บาท
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  = 14,925  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ.๒๕๕๗
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  101  ลําดับที  11

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากลุ่มสตรี “กิจกรรมฝึกอาชีพทําขนมจีบ 
 ซาลาเปา”

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
กลุ่มสตรี “กิจกรรมฝึกอาชีพทําขนมจีบ  ซาลาเปา”  เป้าหมาย  50
  คน  จํานวน  2  วัน  ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลียได้)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  109  ลําดับที  5

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรืองโครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมือง
เกษตรพอเพียง ประจําปี 2562

จํานวน 25,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรือง  ใน
งานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง  เมืองเกษตรพอเพียง ประจําปี  2562
--เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4
  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  หน้า  133  ลําดับที  1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที ค้าป้ายโครงการ ค่าวัสดุจัดเตรียม
สนามแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาทุกประเภทกีฬา ค่า
วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าชุดกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน และเงินรางวัล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 132

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายศรีบุญเรือง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศรีบุญ
เรืองให้กับโรงเรียนในเขต อบต.เมืองใหม่
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 136  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสํานึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากร
ในสํานักงาน เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างทําป้าย ค่าโล่
ประกาศเกียรติคุณ ค่าวิทยากร
-เป็นไปตามาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 128
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทําบุญเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการทําบุญเทศกาลวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมา
ขบวนรถแห่เทียนพรรษาและขบวนกิจกรรมทางศาสนา ค่าซือชุดเครือง
ไทยธรรม ชุดสังฆทาน ค่าเหมาประกอบอาหารถวายเพล ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 128

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญบังไฟ เช่น ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งรถขบวนแห่ประเพณีบังไฟ ค่าเช่าเครืองเสียงและเครืองปัน
ไฟ ค่านําดืมและนําแข็ง ค่าป้ายโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ (พ
.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 128

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรืองโครงการร่วมจัดงานสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และงานกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู เช่น ค่าขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 136

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างออกแบบทัวไป จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างต่างๆ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 4 ข้อ 132 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 14 
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งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 160,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบโครงการงานก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 หมวด 4 ข้อ 132 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 3 หน้า 14  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธ์พืช ผ้าใบ ใบ
มีด จอบ เสียม 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้าย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564 หน้า 122

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 122

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตทีดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตทีดินสาธารณประโยชน์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 122

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,615,280 บาท
งบกลาง รวม 8,615,280 บาท
งบกลาง รวม 8,615,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป อบต.เมืองใหม่ (สํานักปลัด)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,640,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  ในเขต
พืนที อบต.เมืองใหม่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2560 (ฉบับที 2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  120  ลําดับที  3

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,670,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ  ในเขตพืนที อบ
ต.เมืองใหม่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
  (ฉบับที  2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  120  ลําดับที  4

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
พืนที อบต.เมืองใหม่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  4  ปี  (พ
.ศ.2561 – 2564)  หน้า  120  ลําดับที  5

สํารองจ่าย จํานวน 830,710 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า กรณีจําเป็นเร่งด่วน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองใหม่ จํานวน 100,000 บาท
  เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.เมืองใหม่
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 120

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายกรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง พนักงานจ้างถึงแก่
ความตาย พ.ศ. 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 169,170 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลตังจ่ายไว้อัตราร้อยละ 1 ของเงินราย
ได้ (สํานักปลัด)
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