
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เมืองใหม่

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 95,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,640,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

169,170

สํารองจ่าย 830,710

เบียยังชีพคนพิการ 1,670,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 282,000 234,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 42,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 43,200

เงินเดือนพนักงาน 688,800 685,440

เงินวิทยฐานะ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เมืองใหม่

100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 95,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,640,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

169,170

สํารองจ่าย 830,710

เบียยังชีพคนพิการ 1,670,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 385,200 850,000 1,751,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 105,420 148,260

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 120,000 175,200

เงินเดือนพนักงาน 1,795,320 3,369,240 6,538,800

เงินวิทยฐานะ 210,000 210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานจัดเก็บราย
ได้

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานพัสดุ

ค่าจ้างออกแบบทัวไป 100,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานระบบแพทย์
ฉุกเฉิน

302,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติหน้าทีรักษา
ความปลอดภัย

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าชุมชน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 271,200 271,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 33,400 87,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 30,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 190,000 220,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานจัดเก็บราย
ได้

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานพัสดุ 108,000 108,000

ค่าจ้างออกแบบทัวไป 100,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

222,650 222,650

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานระบบแพทย์
ฉุกเฉิน

302,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติหน้าทีรักษา
ความปลอดภัย

151,000 151,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 25,000 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าชุมชน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการป้องกันและ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างจิตสํานึกในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการทําบุญ
เทศกาลเข้าพรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กีฬาต้านยาเสพติด 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เว๊ปไซต์องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมขับเคลือน
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร อบ
ต.เมืองใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการป้องกันและ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

409,690 409,690

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างจิตสํานึกในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการทําบุญ
เทศกาลเข้าพรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กีฬาต้านยาเสพติด 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เว๊ปไซต์องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่

7,000 7,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมขับเคลือน
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร อบ
ต.เมืองใหม่

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพ
ในชุมชน(อสม)

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ

15,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

37,500

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตทีดินสาธารณ
ประโยชน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายเพือการ
ประเมินวิทยฐานะ,การ
ประเมินองค์กร,การ
ประเมินบุคคล และ
อืนๆ
ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน 200,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน 
(อัคคีภัย)

โครงการฝึกอบรม
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
สรา◌้งภูมิคุ้มกันจาก
ภัยยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 96,000 337,000 543,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพ
ในชุมชน(อสม)

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ

15,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

37,500

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตทีดินสาธารณ
ประโยชน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 600,000 600,000

ค่าใช้จ่ายเพือการ
ประเมินวิทยฐานะ,การ
ประเมินองค์กร,การ
ประเมินบุคคล และ
อืนๆ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน 200,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน 
(อัคคีภัย)

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
สรา◌้งภูมิคุ้มกันจาก
ภัยยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาและเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพเพือแก้
ปัญหาความยากจน “
กิจกรรมฝึกอาชีพการ
ปันเตาประหยัด
พลังงาน”

40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
แปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร “กิจกรรมฝึก
อาชีพทํากล้วยฉาบ  
เผือกทอด  มันทอด  
ฟังทองทอด”

40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ “กิจกรรมวันผู้สูง
อายุ"

55,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนากลุ่ม
สตรี “กิจกรรมฝึก
อาชีพทําขนมจีบ  
ซาลาเปา”

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาและเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

43,600 43,600

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

43,600 43,600

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพเพือแก้
ปัญหาความยากจน “
กิจกรรมฝึกอาชีพการ
ปันเตาประหยัด
พลังงาน”

40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
แปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร “กิจกรรมฝึก
อาชีพทํากล้วยฉาบ  
เผือกทอด  มันทอด  
ฟังทองทอด”

40,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ “กิจกรรมวันผู้สูง
อายุ"

55,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนากลุ่ม
สตรี “กิจกรรมฝึก
อาชีพทําขนมจีบ  
ซาลาเปา”

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 110,000 140,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน

เก้าอีสํานักงาน 5,000

เครืองโทรสาร

เครืองปรับอากาศ

จัดซือตู้เอกสาร 2 บาน
เปิด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 65,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 200,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 731,000 731,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 170,000 230,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 170,000 170,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,500 2,500

ค่าไฟฟ้า 7,500 200,000 207,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 30,000 30,000

เก้าอีสํานักงาน 5,000

เครืองโทรสาร 18,000 18,000

เครืองปรับอากาศ 17,000 17,000

จัดซือตู้เอกสาร 2 บาน
เปิด 5,500 5,500

วันทีพิมพ์ : 28/12/2561  08:52:11 หน้า : 12/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะทํางาน

ตู้เก็บเอกสารกระจก
บานเลือน ขนาด 4 ฟุต

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 21,000

เครืองปรินเอกสาร

เครืองพิมพ์ Inkjet

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองพิมพ์เอกสาร 53,000 4,300

เครืองสํารองไฟ

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก
จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์
เอกสาร

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 42,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 60,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิด

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะทาง 10,000

เครืองแสกนเหล็ก 10,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะทํางาน 10,000 10,000

ตู้เก็บเอกสารกระจก
บานเลือน ขนาด 4 ฟุต 11,400 11,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 60,000 60,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 21,000

เครืองปรินเอกสาร 4,300 4,300

เครืองพิมพ์ Inkjet 7,900 7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 5,200 5,200

เครืองพิมพ์เอกสาร 57,300

เครืองสํารองไฟ 2,500 2,500

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 42,000 42,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 21,000 21,000

จัดซือเครืองพิมพ์
เอกสาร 8,600 8,600

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 42,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 60,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิด 500,000 500,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะทาง 10,000

เครืองแสกนเหล็ก 10,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ข้อต่อสวมเร็ว 3 ทาง

สายส่งนําดับเพลิง

หัวฉีดด้ามปืนดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่าK) 120,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงานเป็นห้องเก็บ
ฎีกา

300,000

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงานเป็นห้อง
ปฏิบัติงานกองช่าง

300,000

โครงการต่อเติมอาคาร
ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่

400,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบงานก่อ
สร้างประเภทอาคาร
ต่างๆ

160,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

260,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเมืองใหม่ 
“โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน”

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ข้อต่อสวมเร็ว 3 ทาง 10,000 10,000

สายส่งนําดับเพลิง 11,000 11,000

หัวฉีดด้ามปืนดับเพลิง 22,500 22,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่าK) 120,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงานเป็นห้องเก็บ
ฎีกา

300,000

โครงการต่อเติมอาคาร
สํานักงานเป็นห้อง
ปฏิบัติงานกองช่าง

300,000

โครงการต่อเติมอาคาร
ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่

400,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบงานก่อ
สร้างประเภทอาคาร
ต่างๆ

160,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

260,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเมืองใหม่ 
“โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน”

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการเหล่า
กาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่

อุดหนุนการไฟฟ่า
จังหวัดหนองบัวลําภู 
สาขาศรีบุญเรือง 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพือการเกษตร
จากบ้านศรีเมืองใหม่
ถึงทีนานายประสิทธิ 
พรมพลเมือง เข้าบ้าน
ดอนหัน หมู่ที 2

170,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนศูนย์
เครือข่ายศรีบุญเรือง

20,000

อุดหนุนปกครอง
อําเภอศรีบุญเรือง
โครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี ในส่วน
ภูมิภาค ประจําปี 
2562

อุดหนุนปกครอง
อําเภอศรีบุญเรือง
โครงการมหกรรมของ
ดีศรีบุญเรือง เมือง
เกษตรพอเพียง 
ประจําปี 2562

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการเหล่า
กาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่

1,312,000 1,312,000

อุดหนุนการไฟฟ่า
จังหวัดหนองบัวลําภู 
สาขาศรีบุญเรือง 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพือการเกษตร
จากบ้านศรีเมืองใหม่
ถึงทีนานายประสิทธิ 
พรมพลเมือง เข้าบ้าน
ดอนหัน หมู่ที 2

170,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนศูนย์
เครือข่ายศรีบุญเรือง

20,000

อุดหนุนปกครอง
อําเภอศรีบุญเรือง
โครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี ในส่วน
ภูมิภาค ประจําปี 
2562

15,500 15,500

อุดหนุนปกครอง
อําเภอศรีบุญเรือง
โครงการมหกรรมของ
ดีศรีบุญเรือง เมือง
เกษตรพอเพียง 
ประจําปี 2562

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนปกครอง
อําเภอศรีบุญเรือง
โครงการร่วมจัดงาน
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
ประจําปี 2562

30,000

รวม 8,615,280 95,000 260,000 340,000 190,000 3,324,040 1,190,740 644,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนปกครอง
อําเภอศรีบุญเรือง
โครงการร่วมจัดงาน
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
ประจําปี 2562

30,000

รวม 5,234,810 1,134,350 10,711,280 31,740,000
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