
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

อําเภอ ศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,126,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,060,370 บาท

งบบุคลากร รวม 8,573,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,837,870 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 385,570 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 22,950 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 22,950 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,320,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,736,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,450,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. สํานักปลัด จํานวน  7 ตําแหนง ไดแก ตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่น , นัก
บริหารงานทั่วไป ,นักวิเคราะหนโยบายและแผน, เจาพนักงานธุรการ,เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักทรัพยากรบุคคล,และนักวิชาการ
สาธารณสุข  
2. กองคลัง  จํานวน  5 ตําแหนง ไดแก นักบริหารงานคลัง  นักวิชาการ
พัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได และ เจาพนักงานจัด
เก็บรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่น และ เงิน
เพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแห
นง ไดแก นักบริหารงานทองถิ่น  นักบริหารงานทั่วไป และนักบริหารงานคลัง

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 293,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา  ตาม (แนบ
ทายประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคา
จางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
ตําแหนง นักวิชาการคลัง 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,554,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  ดังนี้
1. สํานักปลัด  จํานวน 11 อัตรา ไดแก ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณ
สุข, ผูชวยเจาพนักงานธุรการ, ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ,พนักงานขับรถยนต, พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุก
น้ํา), ภารโรง, ยาม, คนงานทั่วไป 3 อัตรา, และ แมบาน
2.  กองคลัง  จํานวน 2 อัตรา  ไดแก  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ และ ผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 163,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพใหแกพนักงานจาง ดังนี้ 
1. สํานักปลัด  จํานวน 10 อัตรา ไดแก ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ, ผู
ชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,พนักงานขับรถ
ยนต, พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ํา), ภารโรง, ยาม, คนงานทั่วไป 3
 อัตรา, และ แมบาน
2.  กองคลัง  จํานวน 2 อัตรา  ไดแก  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ และ ผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได

งบดําเนินงาน รวม 2,059,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
- เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวง
การคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,400 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,397,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาจางทําป้ายผาไวนิลประชาสัมพันธ คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัณญาณตางๆ (สํานัก
ปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคารับรองและพิธีการ ดังนี้
- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลในการเขาตรวจ
เยี่ยม อบต.เมืองใหม 
-  เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ การ
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจิตอาสา "เราทําความดี ดวยหัวใจ"ไดแก  คา
ป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คา
วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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คาใชจายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ดแก  คา
ป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คา
วัสดุอุปกรณ คาาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

คาใชจายโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส E-sarabun จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส E-sarabun
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คาใชจายโครงการใหความรูทางกฎหมายกับประชาชน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูทางกฎหมายกับ
ประชาชน   ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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คาใชจายโครงการใหความรูและสรางจิตสํานึกการป้องกันการทุจริตในองคกร 
ตอตานการรับสินบนและผลประโยชนทับซอน ใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม 
ตรวจสอบได และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร อบต
.เมืองใหม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูและสรางจิตสํานึกการป้องกันการ
ทุจริตในองคกร ตอตานการรับสินบนและผลประโยชนทับซอน ใหเกิดความ
โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากร อบต.เมืองใหม ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมวินัย สรางความโปรงใส ตาม
หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมวินัย สราง
ความโปรงใส ตามหลักธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง
สถานที่  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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คาใชจายในการจัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน ไดแก  คา
ป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่    คา
วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดําริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระ
ราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม (สํานักปลัด)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดแก คาป้ายรณรงค คาวัสดุ
อุปกรณเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการ คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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คาใชจายเพื่อการประเมินวิทยฐานะ,การประเมินองคกร,การประเมินบุคคล และ
อื่นๆ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการประเมินวิทยฐานะ การประเมินองคกร การ
ประเมินบุคคล และอื่นๆ ไดแก คาจางสถาบันการศึกษาสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการปรับปรุงเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของทาง
ราชการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน อาคารหองประชุม ประตูรั้ว รถ
ยนตราชการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า    เครื่องประจุ
ไฟ  ฟวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่อง
รับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แกวน้ํา   จาน
รอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง  มุง  ผาปูที่นอน  ปลอก
หมอน    หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปงขนม
ปง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม
ตางๆ คอน คีม   ชะแลง จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถสวม อางลาง
มือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่   จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองขางรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ  กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  กระเปาใส
กลองถายรูป   พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟลม  เมมโมรี่การด  ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอเทป   แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video
 Disc ,Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
   (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 303,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,600 บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการของขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตู
ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการอินเตอรเน็ตความ
เร็วสูง และคาบริการอื่นๆ ของ อบต.เมืองใหม

งบลงทุน รวม 402,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 402,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงาน อบต.เมืองใหม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามเกฑณมาตรฐานครุภัณฑ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเอกสาร 2 บานเปด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก
--เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

โตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจายเปนคาจัดซื้อโตะสําหรับปฏิบัติงาน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

โตะหมูบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามเกฑณมาตรฐานครุภัณฑ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

เวทีสําเร็จรูป จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวทีสําเร็จรูป
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลําโพงขยายเสียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดลําโพงขยายเสียง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบคอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบคอแข็ง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามเกฑณมาตรฐานครุภัณฑ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามเกฑณมาตรฐานครุภัณฑ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ชั้นวางของ 3 ชั้น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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โตะกลม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะกลม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

เครื่องพิมพเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการดําเนินโครงการบริหารการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในสวน
ภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 25,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการบริหารการจัดงานพระราชพิธีและ
งานรัฐพิธีในสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานบริหารงานคลัง รวม 449,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 368,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
- เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวง
การคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  พนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานการคลัง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานคลัง (กองคลัง)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณา
และเผยแพร  คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ ฯลฯ) กองคลัง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา
ของ พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา องคการบริหารสวนตําบลเมือง
ใหม (กองคลัง)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินราชการ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ (กองคลัง)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM  คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
   (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งบลงทุน รวม 81,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร 2 บานเปด
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
1)  มีมือจับชนิดบิด
2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
1)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
2)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด Network  แบบที่ 2  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด  800 VA
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 95,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 87,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 87,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 43,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม ไดแก  คาป้าย คาชดเชยการงานที่เสียไป คาวัสดุอุปกรณ  และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝาสยพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 43,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต ไดแก  คาป้าย คาชดเชยการงานที่เสียไป คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝาสยพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูล็อคเกอรเหล็ก จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูล็อคเกอรเหล็ก
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาผูปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสํานัก
งาน อบต.เมืองใหม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้ัองกันภัยฝ่าย
พลเรือน ไดแก  คาป้าย คาอาหาร คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ คาสถานที่ คาวัสดุแตงกาย คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใช
จาอื่นๆที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่   จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองขางรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,303,200 บาท

งบบุคลากร รวม 3,093,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,093,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  6 อัตรา   ตําแหนง นักบริหารงานการ
ศึกษา 1 อัตรา  จํานวน 382,500 บาท และ ครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 อัตรา  จํานวน 1,785,500  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารการศึกษา เดือน
ละ 3,500  บาท (กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยาฐานะครูชํานาญการ จํานวน 5 อัตรา  เดือน
ละ 3,500 บาท  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 625,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 ตําแหนง  4 อัตรา
ไดแก ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา แมบาน 2
 อัตรา  จํานวน 462,000 บาท และตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน 163,200 บาท  (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงาน
จาง จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา  ตําแหนง แมบาน 2 อัตรา และผูดูแลด็ก
 จํานวน 1 อัตรา   (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
- เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวง
การคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล  ที่มี
สิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาจางทําป้ายผาไวนิลประชาสัมพันธ คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัณญาณตางๆ ฯลฯ
  (กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม (กองการศึกษา)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
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โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เชน คาอาหาร คาที่พัก คาวิทยากร คาพาหนะ คาป้าย คาสถานที่ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ราชการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

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

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc,Digital Video D
isc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
   (Optical) เปนตน ฯลฯ

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

เพื่อจายคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,526,260 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,240,260 บาท

ค่าใช้สอย รวม 509,260 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 479,260 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัวสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2- 5
 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 62
 คน เปนเงิน 105,400  บาท 
2. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหกับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3- 5 ปในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําวน 62 
 คน เปนเงิน 70,060  บาท ไดแก 
   - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
   -  คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
   -  คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
   - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
3. เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 62 คน  อัตราคนละ 20 บาทตอมื้อ จํานวน 245 วัน เปน
เงิน 303,800 บาท

คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เชน   คา
รับรอง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน    คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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ค่าวัสดุ รวม 731,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 731,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองใหม จํานวน 5 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเย็น ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองมวงชมพูทอง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,276,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,276,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม

จํานวน 1,276,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จํานวน 5โรงเรียน จํานวนนัก
เรียน 319 คน มื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมู
บาน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

โครงการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

โครงการสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 604,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 89,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 89,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของ
ประชาชน  ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตาม
ระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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คาใชจายในการพัฒนาผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพในชุมชน(อสม) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพในชุมชน(อ
สม) ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง
สถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบ
ตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

คาใชจายในการรณรงคการป้องกันและการควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคการป้องกันและการควบคุมโรคไขเลือด
ออก ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตาม
ระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

คาใชจายในการรณรงคการป้องกันและการควบคุมโรคติดตอตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคการป้องกันและการควบคุมโรคติดตอ
ตางๆ ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตาม
ระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

วันที่พิมพ : 20/9/2562  15:32:16 หนา : 36/67



คาใชจายในการรณรงคการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัข
บา ไดแก  คาป้าย  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง
สถานที่ คาวัคซีน  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตาม
ระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเปนโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

งบลงทุน รวม 255,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 255,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เปนไปตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในการดําเนินโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานระบบแพทยฉุกเฉิน จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูปฏิบัติงานแพทยฉุกเฉิน ในการชวยเหลือชีวิตกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,187,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,039,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,039,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 752,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตร
 ไดแก ตําแหนง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม และนักพัฒนาชุมชน  (กอง
สวัสดิการสังคม)   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม  (กอง
สวัสดิการสังคม)   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 245,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  (กอง
สวัสดิการสังคม)   

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
- เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวง
การคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาจางทําป้ายผาไวนิลประชาสัมพันธ คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัณญาณตางๆ ฯลฯ
 (กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม (กองสวัสดิการสังคม)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ราชการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ
 (กองสวัสดิการสังคม)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มู
ลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติขา
ราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video
 Disc , Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
   (Optical) เปนตน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 33,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

เครื่องพิมพเอกสาร จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเอกสารแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลเมืองใหม “โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน”

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลเมืองใหม “โครงการสง
เสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน”
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิจการเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,823,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,114,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,114,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 684,620 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ไดแก  ตําแหนง นักบริหารงานชาง   นายชาง
โยธา และนายชางสํารวจ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาครองชีพใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ไดแก  ตําแหนงนายชางโยธา และนายชางสํารวจ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 292,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟ้า  และผู
ชวยนายชางโยธา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟ้า  และผูชวย
นายชางโยธา 
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งบดําเนินงาน รวม 409,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 304,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
- เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวง
การคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก  พนักงานสวนตําบล ที่
มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาจางทําป้ายผาไวนิลประชาสัมพันธ คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัณญาณตางๆ ฯลฯ
  (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลเมือง
ใหม (กองชาง)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ราชการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ
 (กองชาง)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc ,Digital Video 
Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape,CassetteTape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
   (Optical) เปนตน ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํารวจ ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  อาทิเชน   บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก  เครื่องมือดึงสาย
โทรศัพท ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง อาทิเชน   มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ   หัวเชื่อมแกส หัว
วาลวเปด – ปดแกส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

คาปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.เมืองใหม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.เมืองใหม เปนไปตามแบบ
ที่  อบต.กําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า        เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า      มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า    เครื่องประจุไฟ  ฟวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน
ซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม    ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม
ตางๆ   คอน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถสวม อางลาง
มือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 570,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 570,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คาK) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คาK) ได ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ว 110  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คาK) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คาK) ได ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ว 110  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางรอบ อบต. จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางรอบ อบต.
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดหนองบัวลําภู สาขาศรีบุญเรือง โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(ประปาหมูบาน) บานโนนสวาง

จํานวน 150,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดหนองบัวลําภู สาขาศรีบุญเรือง โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรไปเมรุเผาศพบานโนนสวาง

จํานวน 300,000 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ไดแก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ และวัสดุอุปกรณในการจัดทําถังขยะ 
งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาณกระบอกสูบ ไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  แบบอัด
ทาย
-เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 416,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 351,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 351,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินโครงการแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแกไขปญหายาเสพติด ไดแก  คา
ป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตาม
ระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  ไดแก  คาป้าย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง
สถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบ
ตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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โครงการวันผูสูงอายุ จํานวน 62,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการวันผูสูงอายุ  ไดแก  คาป้าย คา
สมนาคุณวิทยากร คารับรอง  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไป
ตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาความยากจน "กิจกรรมฝึก
อาชีพการทําน้ําเตาฮู ปลาทองโก"

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเผ็นคาใชจายโครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน "กิจกรรมฝึกอาชีพการทําน้ําเตาฮู ปลาทองโก" ไดแก  คาป้าย คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง
สถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบ
ตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพรอยพวงมาลัย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพรอยพวง
มาลัย ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ "กิจกรรมการใชชีวิตในวัยสูงอายุ
ใหอยูในสังคมอยางมีความสุข"

จํานวน 18,100 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูง
อายุ "กิจกรรมการใชชีวิตในวัยสูงอายุใหอยูในสังคมอยางมีความ
สุข" ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ "กิจกรรมการใหความรูทาง
กฎหมายและสิทธิประโยชนสําหรับผูสูงอายุ"

จํานวน 18,100 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูง
อายุ "กิจกรรมทําเหรียญโปรยทาน" ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ "กิจกรรมทําเหรียญโปรยทาน" จํานวน 24,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูง
อายุ "กิจกรรมทําเหรียญโปรยทาน" ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ "กิจกรรมธรรมะสําหรับผูสูงอายุ" จํานวน 18,100 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูง
อายุ "กิจกรรมธรรมะสําหรับผูสูงอายุ" ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถาน
ที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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โครงการสงเสริมอาชีพทอผาผูสูงอายุ (บานชมพูทอง) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพทอผาผูสูงอายุ (บานชมพูทอง)
ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการอบรมการป้องกันและแกไขปญหาการตังครรภในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมการป้องกันและแกไขปญหาการตังครรภ
ในวัยรุน ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่นไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการดําเนินโครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมือง
เกษตรพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

อุดหนุนจังหวัดหนองบัวลําภู/ศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลําภู โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามแผนงาน
ประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลําภู ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนจังหวัดหนองบัวลําภู/ศูนยอํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู โครงการป้องกันและแกไขปญหายา
เสพติด ตามแผนงานประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดหนอง
บัวลําภู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา "เกลียวสัมพันธประชาชนทองถิ่นอําเภอศรีบุญ
เรือง" ประจําปงบประมาณ 2563

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬา "เกลียวสัมพันธประชาชนทองถิ่น
อําเภอศรีบุญเรือง" ประจําปงบประมาณ 2563 ไดแก คาป้าย คาตอบแทน
กรรมการ คาชุดกีฬา คารับรอง  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไป
ตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

คาใชจายในการจัดงานกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานกีฬาตานยาเสพติด ไดแก คาป้าย คาตอบ
แทนกรรมการ คาชุดกีฬา คารับรอง  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ เงินรางวัล  และคาใชจาย อื่นๆ
ที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  อาทิเชน  หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบ
ตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกรอ ตะกราหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขาย
ตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขาย
กีฬา เชน   เสาตาขายวอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกในดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกในดานคุณธรรม
จริยธรรม ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง  คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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คาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ไดแก คาป้าย  คา
รับรอง  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถาน
ที่  คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมาตกแตงรถขบวนแหประเพณีบั้งไฟ คาเชา
เครื่องเสียงและเครื่องปนไฟ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบ
ตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ไดแก คา
ป้าย  คารับรอง คาชุดเครื่องไทยธรรม ชุดสังฆทาน คาจางเหมาประกอบ
อาหารเพล  คาจางเหมาเครื่องเสียง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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โครงการสนับสนุนการจัดกงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนการจัดกงานสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและงานกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู ไดแก คาป้าย  คา
รับรอง    คาจางเหมาเครื่องเสียง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไป
ตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางออกแบบทั่วไป จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางออกแบบโครงการงานกอสรางตางๆ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางออกแบบงานกอสรางประเภทอาคารตางๆ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางออกแบบโครงการงานกอสรางประเภทอาคารตางๆ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

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

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง    อาทิเชน   เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จรูป)  กระชัง     ปุย  ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผา
ใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกป่าชุมชน ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คา
วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

คาใชจายในการจัดกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ไดแก  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คารับรอง  คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน เปนไปตามระเบียบตางๆ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
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คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,969,150 บาท

งบกลาง รวม 8,969,150 บาท
งบกลาง รวม 8,969,150 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ
. 2533  ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คา
จางชั่วคราว  โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81   ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจาง
ที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแก
นายจาง   โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม – 
ธันวาคม)  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,474,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริ
บูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,743,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยดําเนินการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสแกผูป่วยเอดสที่
แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  เปนการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานายฯ พ
.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาในกรณีจําเปน
หรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป  โดยนําไปใชจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  ขอ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่  12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559

รายจายตามขอผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองใหม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ
1.  เงินชวยพิเศษกรณีถึงแกความตาย
2.  เงินคาทําขวัญพนักงานและลูกจาง
3.  เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการฯ
4. เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจาก
การทํางานใหราชการ 
5. คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิด
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 191,310 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (กบ
ท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ .ศ
. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของเงินรายได โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2546
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