
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เมืองใหม่

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 80,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,474,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

191,310

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,743,840

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.เมืองใหม่

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 80,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,474,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

191,310

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,743,840

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

22,950 22,950

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,320,000 2,320,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 292,000 245,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 48,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินเดือนพนักงาน 684,620 752,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

300,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานการคลัง

ค่าจ้างออกแบบทั่วไป 200,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานระบบแพทย์
ฉุกเฉิน

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 385,570 385,570

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

22,950 22,950

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 625,200 1,554,000 2,716,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 108,000 156,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000 163,000 259,000

เงินเดือนพนักงาน 2,168,000 3,450,000 7,054,620

เงินวิทยฐานะ 210,000 210,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 293,000 293,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 43,400 107,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 40,000 370,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 110,000 140,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานการคลัง

108,000 108,000

ค่าจ้างออกแบบทั่วไป 200,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานระบบแพทย์
ฉุกเฉิน

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬา "เกลียวสัมพันธ์
ประชาชนท้องถิ่นอําเภอ
ศรีบุญเรือง" ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจิต
อาสา “เราทําความ ดี 
ด้วยหัวใจ

ค่าใช้จ่ายโครงการปก
ปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการปองกันและ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย

160,000 160,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬา "เกลียวสัมพันธ์
ประชาชนท้องถิ่นอําเภอ
ศรีบุญเรือง" ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจิต
อาสา “เราทําความ ดี 
ด้วยหัวใจ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปก
ปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการปองกันและ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชน

10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  15:32:49 หน้า : 6/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ E-
sarabun

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง
จิตสํานึกในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้ทางกฎหมายกับ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้และสร้าง
จิตสํานึกการปองกันการ
ทุจริตในองค์กร ต่อต้าน
การรับสินบนและผล
ประโยชน์ทับซ้อน ให้
เกิดความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร อบต.เมืองใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ E-
sarabun

7,000 7,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

479,260 479,260

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง
จิตสํานึกในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้ทางกฎหมายกับ
ประชาชน

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้และสร้าง
จิตสํานึกการปองกันการ
ทุจริตในองค์กร ต่อต้าน
การรับสินบนและผล
ประโยชน์ทับซ้อน ให้
เกิดความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร อบต.เมืองใหม่

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมวินัย 
สร้างความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมมาภิบาลและ
การบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กีฬาต้านยาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
หรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมวินัย 
สร้างความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมมาภิบาลและ
การบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กีฬาต้านยาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
หรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพใน
ชุมชน(อสม)

10,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การปองกันและการควบ
คุมโรคไข้เลือดออก

10,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การปองกันและการควบ
คุมโรคติดต่อต่างๆ

15,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การปองกันและการควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

37,500

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 260,000 390,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพใน
ชุมชน(อสม)

10,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การปองกันและการควบ
คุมโรคไข้เลือดออก

10,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การปองกันและการควบ
คุมโรคติดต่อต่างๆ

15,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การปองกันและการควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

37,500

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 600,000 600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ประเมินวิทยฐานะ,การ
ประเมินองค์กร,การ
ประเมินบุคคล และอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา

50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน

50,000

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

20,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการวันผู้สูงอายุ 62,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ประเมินวิทยฐานะ,การ
ประเมินองค์กร,การ
ประเมินบุคคล และอื่นๆ

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา

50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน

50,000

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่

25,000 25,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

300,000 300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

20,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

43,600 43,600

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

43,600 43,600

โครงการวันผู้สูงอายุ 62,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาที่อ่านหนังสือ
ประจําหมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
"กิจกรรมฝึกอาชีพการ
ทําน้ําเต้าฮู้ ปลาท่องโก๋"

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการส่งเสริมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพร้อย
พวงมาลัย

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ "กิจกรรมการใช้
ชีวิตในวัยสูงอายุให้อยู่
ในสังคมอย่างมีความ
สุข"

18,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาที่อ่านหนังสือ
ประจําหมู่บ้าน

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
"กิจกรรมฝึกอาชีพการ
ทําน้ําเต้าฮู้ ปลาท่องโก๋"

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพร้อย
พวงมาลัย

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ "กิจกรรมการใช้
ชีวิตในวัยสูงอายุให้อยู่
ในสังคมอย่างมีความ
สุข"

18,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ "กิจกรรมการให้
ความรู้ทางกฎหมายและ
สิทธิประโยชน์สําหรับผู้
สูงอายุ"

18,100

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ "กิจกรรมทําเหรียญ
โปรยทาน"

24,900

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ "กิจกรรมธรรมะ
สําหรับผู้สูงอายุ"

18,100

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ทอผ้าผู้สูงอายุ (บ้าน
ชมพูทอง)

50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดกงานสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
และงานกาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภู

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ "กิจกรรมการให้
ความรู้ทางกฎหมายและ
สิทธิประโยชน์สําหรับผู้
สูงอายุ"

18,100

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ "กิจกรรมทําเหรียญ
โปรยทาน"

24,900

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ "กิจกรรมธรรมะ
สําหรับผู้สูงอายุ"

18,100

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ทอผ้าผู้สูงอายุ (บ้าน
ชมพูทอง)

50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดกงานสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
และงานกาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภู

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

7,200

โครงการอบรมการ
ปองกันและแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ในวัยรุ่น

20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

7,200

โครงการอบรมการ
ปองกันและแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ในวัยรุ่น

20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 240,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000 100,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 65,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 100,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 220,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 731,000 731,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟา

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน

เครื่องปรับอากาศ

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บานเปิด

จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน
เปิด

จัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจก

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เปิด

5,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 105,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 170,000 230,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,500 2,500

ค่าไฟฟา 7,500 170,000 177,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,600 3,600

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 15,000 15,000

เครื่องปรับอากาศ 50,000 50,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บานเปิด

16,500 16,500

จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน
เปิด

15,000 15,000

จัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจก

16,500 16,500

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เปิด

5,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารกระจก
บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต

ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก

โต๊ะทํางาน

โต๊ะหมู่บูชา

เวทีสําเร็จรูป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค

22,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

เครื่องพิมพ์เอกสาร 4,300

เครื่องสํารองไฟ

อุปกรณ์อ่านบัตรเอนก
ประสงค์

1,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบคอ
แข็ง

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

ชั้นวางของ 3 ชั้น

ตู้เย็น

โต๊ะกลม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารกระจก
บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต

15,000 15,000

ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 8,000 8,000

โต๊ะทํางาน 10,000 10,000

โต๊ะหมู่บูชา 10,000 10,000

เวทีสําเร็จรูป 100,000 100,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 60,000 60,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค

22,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 15,000 15,000

เครื่องพิมพ์เอกสาร 15,000 19,300

เครื่องสํารองไฟ 7,500 7,500

อุปกรณ์อ่านบัตรเอนก
ประสงค์

1,400 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบคอ
แข็ง

9,500 9,500

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

12,000 12,000

ชั้นวางของ 3 ชั้น 35,000 35,000

ตู้เย็น 10,000 10,000

โต๊ะกลม 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ชุดลําโพงขยายเสียง

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 255,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่าK)

70,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

ค่าปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน อบต.เมืองใหม่

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางรอบ อบต.

500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ชุดลําโพงขยายเสียง 50,000 50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 255,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่าK)

70,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

ค่าปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน อบต.เมืองใหม่

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางรอบ อบต.

500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าจ้างออกแบบงานก่อ
สร้างประเภทอาคาร
ต่างๆ

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

260,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเมืองใหม่ 
“โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน”

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการเหล่า
กาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าจ้างออกแบบงานก่อ
สร้างประเภทอาคาร
ต่างๆ

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

260,000

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเมืองใหม่ 
“โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน”

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการเหล่า
กาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่

1,276,000 1,276,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการดําเนิน
โครงการบริหารการจัด
งานพระราชพิธีและงาน
รัฐพิธีในส่วนภูมิภาค 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

อุดหนุนการดําเนิน
โครงการมหกรรมของดี
ศรีบุญเรือง เมืองเกษตร
พอเพียง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

35,000

อุดหนุนการไฟฟา
จังหวัดหนองบัวลําภู 
สาขาศรีบุญเรือง 
โครงการขยายเขตไฟฟา 
(ประปาหมู่บ้าน) บ้าน
โนนสว่าง

150,000

อุดหนุนการไฟฟา
จังหวัดหนองบัวลําภู 
สาขาศรีบุญเรือง 
โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตรไปเมรุ
เผาศพบ้านโนนสว่าง

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการดําเนิน
โครงการบริหารการจัด
งานพระราชพิธีและงาน
รัฐพิธีในส่วนภูมิภาค 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

25,500 25,500

อุดหนุนการดําเนิน
โครงการมหกรรมของดี
ศรีบุญเรือง เมืองเกษตร
พอเพียง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

35,000

อุดหนุนการไฟฟา
จังหวัดหนองบัวลําภู 
สาขาศรีบุญเรือง 
โครงการขยายเขตไฟฟา 
(ประปาหมู่บ้าน) บ้าน
โนนสว่าง

150,000

อุดหนุนการไฟฟา
จังหวัดหนองบัวลําภู 
สาขาศรีบุญเรือง 
โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อการเกษตรไปเมรุ
เผาศพบ้านโนนสว่าง

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนจังหวัดหนอง
บัวลําภู/ศูนย์อํานวยการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู โครงการ
ปองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามแผนงาน
ประชารัฐร่วมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

30,000

รวม 8,969,150 100,000 300,000 420,000 416,500 5,653,820 1,237,400 1,084,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนจังหวัดหนอง
บัวลําภู/ศูนย์อํานวยการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู โครงการ
ปองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามแผนงาน
ประชารัฐร่วมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

30,000

รวม 5,859,460 575,200 11,509,770 36,126,000
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