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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
อําเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,606,300

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,012,700

บาท

รวม

2,657,700

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

514,100

บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

42,200

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

42,200

บาท

86,400

บาท

1,972,800

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น
1 ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
4 ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

4,355,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านใหม่ ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,หัวหน้าสํานักงาน
ปลัด,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากร
บุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ,นิติกร จํานวน 8 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2,641,000

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานที่ควรได้รับตามกฎหมายและระเบียบฯที่กําหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

210,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสํานักปลัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

1,354,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสํานักปลัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

150,000

บาท

รวม

3,419,600

บาท

รวม

299,600

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายและระเบียบฯ
กําหนด หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามกฎหมายและระเบียบฯ กําหนด
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

145,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ กรณีปฏิบัติงาน
เร่งด่วนจําเป็นพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

15,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ของหน่วยงานสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

120,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจําตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

19,600

บาท

รวม

2,130,000

บาท

จํานวน

1,050,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ เช่น
ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ค่าจ้างเหมา จ้างผู้พิการ
นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆ ฯลฯ
- หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พิธีการ ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่าย
ในโครงการหรือกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถสนามบิน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
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70,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

โครงการจัดประชุมประชาคมการทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคมการ
ทบทวนแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2
่ ) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

22,000

บาท

โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ จํานวน
ประจําปี พ.ศ. 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ จัดมหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 99 ลําดับที่ 7
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3645
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561)หน้าที่ 6 ลําดับ
ที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
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จํานวน

100,000

บาท

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ จํานวน
ครัวเรือน ระดับชุมชน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทํากิจกรรมส่ง
เสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

100,000

บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทํากิจกรรม
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
.0891.4/ว164 ลว.26 พ.ค.58
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

50,000

บาท

โครงการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ จัดมหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
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22,000

บาท

จํานวน

6,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ อปท. ประจําปีงบ
จํานวน
ประมาณ 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561)หน้าที่ 3
ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

10,000

บาท

100,000

บาท

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน จํานวน
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ปกติ เช่น ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน
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ค่าวัสดุ

รวม

590,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ รวมถึง วารสาร หนังสือพิมพ์ สําหรับอ่านประจําหมู่
บ้าน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

150,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ใช้ตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต.เช่น หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น ไม้กวาด ภาชนะ ช้อน ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

40,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถส่วนกลาง
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก-ใน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

100,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.
ในการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางไปปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ
รวมถึง เครื่องสูบนํ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เกิดอุทกภัย
เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องจักกลและเครื่องจักรทุ่นแรง
ของหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

150,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการโมษณาประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป แผ่นป้ายประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

5,000

บาท

15,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ ให้แก่พนักงานที่ปฎิบัต
ิงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล,นํ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์และค่าจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เพิ่มเติม,
เทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์,แผ่นกรองแสง,
กระดาษต่อเนื่องแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (keyBoard)
เมนบอร์ด (Main Board)เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip)เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์
(Cut sheet feeder)เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM),โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

45,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
ในประเภทวัสดุต่างๆ เช่น ภาชนะกักเก็บนํ้า ถังขยะตามหมู่บ้าน
ที่กั้นจราจร เสื้อชูชีพ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

80,000

บาท

รวม

400,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
และทางสาธารณะหรืออาคารสถานที่ กิจการต่างๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

350,000

บาท

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาอาคารสถานที่ กิจการต่างๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

10,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
โทรสาร สําหรับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

30,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

5,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริการฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

5,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน

รวม

124,000

บาท

รวม

124,000

บาท

จํานวน

7,500

บาท

จํานวน

16,500

บาท

จํานวน

100,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

15,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

15,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) (620x680x960) มิลลิเมตร
โครงสร้างแข็งแรงปรับระดับสูง ตํ่า ได้ หุ้มหนังเทียม
รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน เปิด-ปิด) จํานวน 3 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการประชาชน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม

2,399,600

บาท

รวม

1,613,000

บาท

รวม

1,613,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,
นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 4 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

1,216,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานส่วนตําบล
ต่างๆ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

5,000

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามกฎหมาย
และระเบียบฯ ที่กําหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

42,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

208,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วงที่ กจ
76801/ว224 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน โครงการจัดกิจกรรมงานพิธีในวันสําคัญ
ของชาติและกิจกรรมงานตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตามหนังสือ อําเภอท่าม่วงที่ กจ 0023.9/ว1107 ลงวัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

118,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

24,000

บาท

รวม

681,800

บาท

รวม

88,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของหน่วยงาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

78,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

5,000

บาท

รวม

435,800

บาท

จํานวน

160,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา
- หรือการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ราชการได้ใช้ประโยชน์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีการ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือ
กิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000

บาท

โครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน จํานวน
ใหม่ ประจําปี 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ประจําปี 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สปอร์ตโฆษณาและรถประชาสัมพันธ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับแก้ไข 2/2561) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

10,200

บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การเตรียมการ
จํานวน
และการจัดทําแผนที่แม่บท (ต่อเนื่อง)
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การเตรียมการและการจัดทําแผนที่แม่บท (ต่อ
เนื่อง) ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาสแกนภาพระวางแผนที่ พร้อม
คัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าจ้างเหมาทําแผนที่แม่บท ค่าจ้างเหมาเดินสํารวจภาค
สนาม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง )

200,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ประจําปีงบ
จํานวน
ประมาณ 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บ
รายได้ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารบการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับแก้ไข 2/2561) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง )

20,600

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถสนามบิน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
และค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ของส่วนการคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )

20,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

รวม
จํานวน

155,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามสถานที่ต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

100,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

จํานวน

30,000

บาท

รวม

3,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าไปรษณีย์ ,โทรเลข ,ธนาณัติ ,ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)

บาท
25,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง

รวม

104,800

บาท

รวม

104,800

บาท

จํานวน

17,000

บาท

จํานวน

3,200

บาท

จํานวน

11,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ)
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 12,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) ชนิดติดผนัง
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์รายละเอียดเป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- แบบมีพนักพิง ปรับสูงตํ่าได้ ขนาด
- กว้าง 63 ซม. ลึก 68 ซม. สูง 16 ซม.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน เปิด-ปิด) จํานวน 2 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
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จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ

จํานวน

7,600

บาท

จํานวน

16,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู้ เป็น
เงิน 7,600.- บาท
แบบบานเลื่อนทึบ ขนาก 4 ฟุต พร้อมขา
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงานโดยมี
รายละเอียดดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1หน่วย
- มีความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่ามี
ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย หรือ ชนิด solid state Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง)เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

264,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

264,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

204,000

บาท

33,000

บาท

โครงการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนเพื่อดําเนินการป้องกันและลด จํานวน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตั้งจุดตรวจและจุดบริการ
ประชาชนเพื่อดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช่จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

33,000

บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจําปีงบประมาณ
จํานวน
2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่า ประจําปี งบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนเพื่อดําเนินการป้องกันและลด จํานวน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตั้งจุด ตรวจและจุดบริการ
ประชาชนเพื่อดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช่จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ จํานวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปีงบประมาณ 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และ
เพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3448
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2547
- หนังสือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0620.2/ว3403 ลว 29 ก.ย. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 108 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

83,000

บาท

โครงการฝึกอบรมหนูปลอดภัย

จํานวน

15,000

บาท

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมนํ้า ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน
ประจําปีงบประมาณ 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจม
นํ้า ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล บ้านใหม่ พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

20,000

บาท

รวม

60,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหนูปลอดภัย องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล บ้านใหม่ พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติ
งานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

จํานวน

10,000

บาท

รวม

661,500

บาท

รวม

370,000

บาท

รวม

370,000

บาท

จํานวน

370,000

บาท

รวม

286,000

บาท

รวม

46,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตามกฎหมายและระเบียบฯ กําหนดสําหรับพนักงานส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

จํานวน

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

จํานวน

36,000

บาท

รวม

195,000

บาท

จํานวน

110,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
- หรือการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ราชการได้ใช้ประโยชน์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีการ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือ
กิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง,
ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น, พนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
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จํานวน

70,000

รวม
จํานวน

45,000

รวม

5,500

บาท

รวม

5,500

บาท

จํานวน

5,500

บาท

รวม

6,205,600

บาท

รวม

1,325,000

บาท

รวม

1,325,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตําแหน่งข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา
ตั้งรับจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

1,090,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูหัว
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วุฒิปริญญาตรี) รับจัดสรรจํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

230,000

บาท

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ จัดมหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

บาท
45,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน เปิด-ปิด) จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

5,000

รวม
รวม

2,498,900

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ตามกฎหมายและระเบียบฯ กําหนด สําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

10,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

34,600

บาท

รวม

1,294,300

บาท

จํานวน

400,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

24,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

บาท

บาท
44,600 บาท

-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเลี้ยงต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก,
พนักงานจ้างสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าจัดการเรียน จํานวน
การสอนของ ศพด.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)ดังนี้
1. ศพด.โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 49,300.- บาท
2. ศพด.โรงเรียนวัดลําสํารอง
49,300.- บาท
3. ศพด.โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
37,400.- บาท
4. ศพด.โรงเรียนบ้านหนองมงคล
15,300.- บาท
5. ศพด.โรงเรียนหนองนํ้าขุ่น
35,700.- บาท
รวมทั้งสิ้น 110 คน อัตราคนละ 1,700.- บาท ต่อปี
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

187,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน จํานวน
การจัดการศึกษา ศพด.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. ศพด.โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 32,770.- บาท
2. ศพด.โรงเรียนวัดลําสํารอง
32,770.- บาท
3. ศพด.โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
24,860.- บาท
4. ศพด.โรงเรียนบ้านหนองมงคล
10,170.- บาท
5. ศพด.โรงเรียนหนองนํ้าขุ่น
23,730.- บาท
รวมทั้งสิ้น 110 คน อัตราคนละ 1,130.- บาท ต่อปี
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

124,300

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนอาหารกลาง
วัน ศพด.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ดังนี้
1. ศพด.โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 142,100.- บาท
2. ศพด.โรงเรียนวัดลําสํารอง
142,100.- บาท
3. ศพด.โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
107,800.- บาท
4. ศพด.โรงเรียนบ้านหนองมงคล
44,100.- บาท
5. ศพด.โรงเรียนหนองนํ้าขุ่น
102,900.- บาท
รวมทั้งสิ้น 110 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

539,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์),เครื่องพิมพ์ดีด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

10,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,160,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ หรือสิ่งพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ
ที่เป็นวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เพื่อการปฏิบัติงาน
ได้แก่ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ,ดินสอ,ปากกา
เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ภาชนะ
ช้อน ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

25,000

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
- โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 268,298.- บาท
2. โรงเรียนวัดลําสํารอง
206,962.- บาท
3. โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
239,538.- บาท
4. โรงเรียนบ้านหนองมงคล
70,905.- บาท
5. โรงเรียนหนองนํ้าขุ่น
128,397.- บาท
รวมทั้งสิ้น 477 คน เป็นเงิน 914,100.- บาท
- โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ศพด.โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 55,602.- บาท
2. ศพด.โรงเรียนวัดลําสํารอง
55,602.- บาท
3. ศพด.โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
42,180.- บาท
4. ศพด.โรงเรียนบ้านหนองมงคล
17,255.- บาท
5. ศพด.โรงเรียนหนองนํ้าขุ่น
40,261.-บาท
รวมทั้งสิ้น 110คน เป็นเงิน 210,900.- บาท
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน

1,125,000

บาท

รวม

473,700

บาท

รวม

473,700

บาท

จํานวน

2,600

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชั้นวางของเอนกประสงค์
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ จํานวน 2 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ กว้าง 90 ซม.สูง 90 ซม.ลึก 30 ซม.
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิ.ย.59
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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จํานวน

11,000

บาท

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว.27 มิ.ย.59
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

จํานวน

2,400

บาท

โต๊ะอาหาร

จํานวน

36,000

บาท

จํานวน

8,800

บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด-ปิด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน เปิด-ปิด) จํานวน 2 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สําหรับเด็ก ศพด
.ตําบลบ้านใหม่ จํานวน 9 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ
โต๊ะ กว้าง 60 ซม.ยาว 120 ซม.
เก้าอี้ กว้าง 120 ซม.สูง 30 ซม.
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว.27 มิ.ย.59
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
พัดลมแบบโคจรติดผนัง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานพัดลมแบบโคจรติด
ผนัง จํานวน 8 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 16 นิ้ว
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กล้องวงจรปิด

จํานวน

250,000

บาท

จํานวน

12,900

บาท

จํานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 5
ชุด สําหรับติดตั้งประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
-โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. เป็นกล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด ติดตั้งอยู่กับที่แบบกลางวัน/กลาง
คืน จํานวน 5 ชุด
2. ติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยสายเคเบิลใยแก้วนําแสง Fiber และระบบ
เครือข่าย Coaxial
3. เครื่องบันทึกข้อมูลและเก็บภาพได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
สัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง
4. จอภาพแบบ LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า32นิ้ว จํานวน 1 ชุด
5. มีอุปกรณ์ยึดจอภาพตามรายการที่ 4
6. เครื่องสํารองไฟขนาด 1,000 VA/600 watt
7. ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่าย 19 นิ้ว ขนาด 27 U พร้อมอุปกรณ์จํานวน 1
ชุด
8. ฮาร์ดดิสด์ 2 เธอราไบต์ Internal
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 แห่ง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,908,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,908,000

บาท

จํานวน

1,908,000

บาท

รวม

497,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

277,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

197,000

บาท

จํานวน

27,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 560,000.- บาท
2. โรงเรียนวัดลําสํารอง
432,000.- บาท
3. โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
500,000.- บาท
4. โรงเรียนบ้านหนองมงคล
148,000.- บาท
5. โรงเรียนหนองนํ้าขุ่น
268,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น 477 คน เป็นเงิน 1,908,000.- บาท
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
และโรคติดต่อ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจําปี งบประมาณ
2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจําปี งบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2111 ลงวัน
ที่ 22 พฤษภาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหาร ส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

จํานวน

30,000

บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน

120,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ เช่น ทรายอะเบท นํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

หน้า : 27/38

วันที่พิมพ์ : 21/6/2562 12:54:06

งบเงินอุดหนุน

รวม

220,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

220,000

บาท

จํานวน

220,000

บาท

รวม

1,909,600

บาท

รวม

1,298,000

บาท

รวม

1,298,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง,นายช่างโยธา จํานวน 3อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

จํานวน

936,000

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามกฎหมาย
และระเบียบฯ ที่กําหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

จํานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

จํานวน

290,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)

จํานวน

30,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่
จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 3 บ้านต้นลําไย
จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสํารอง จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 6 บ้านหนองประดู่ จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 7 บ้านหนองนํ้าขุ่น จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 8 บ้านวังดุม
จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางเนิน จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 10 บ้านเขานางพิม
จํานวน 20,000.- บาท
หมู่ที่ 11 บ้านหมู่เพชร
จํานวน 20,000.- บาท
(*ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว2072 ลว 5 ก.ค.61)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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งบดําเนินงาน

รวม

341,800

บาท

รวม

126,800

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือคณะกรรมการดําเนินการ จัดซื้อ /จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ตามกฎหมาย
และระเบียบกําหนด สําหรับพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

จํานวน

35,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

จํานวน

78,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

จํานวน

13,800

บาท

รวม

108,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ เช่น
ค่าจ้างเหมาปลูกต้นไม้ทดแทน และบํารุงรักษาต้นไม้
ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆ
- หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีการ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือ
กิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
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20,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

รวม

106,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันและหล่อลื่นรถส่วนกลางของ อบต.
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามสถานที่ต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)

จํานวน

80,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหรือ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี
ฟิล์ม รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)

จํานวน

1,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)

จํานวน

20,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน
ประจําปีงบประมาณ 2562
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ
ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ พระราช
บัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การยื่นขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ พ.ศ.2561–2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2/2561)หน้า 4 ลําดับ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินอื่น
เช่น เสียงตามสาย วัสดุต่างๆ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ค่าวัสดุ
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
,ค่าแสตมป์,ค่าส่ง ไปรษณียบัตร ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน

รวม

1,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

รวม

269,800

บาท

รวม

269,800

บาท

จํานวน

210,000

บาท

จํานวน

5,500

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 6 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู จํานวน 4 ตัว 2
) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 2 ตัว
3) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
4) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
5) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ราย
ละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด-ปิด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน เปิด-ปิด) จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน

4,300

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม

5,740,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

600,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

600,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่มีลักษณะคงทนถาวร ราคาต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด,เสียงตามสาย,
หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
งานไฟฟ้าถนน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าใช้ตามสถานที่ต่างๆ
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เช่น หลอดไฟ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน)
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น
ไม้ต่างๆ,สี,ปูนซีเมนต์,ปูนขาว,ทราย,กระเบื้อง,
สังกะสี เป็นต้น รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพื่อนําไปใช้
สร้างบ้านหรือซ่อมแซมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ ยากจน และ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จํานวน

300,000

บาท

รวม
รวม

4,840,000

จํานวน

250,000

บาท

รวม

4,590,000

บาท

จํานวน

113,000

บาท

จํานวน

1,977,000

บาท

บาท
250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆและทรัพย์สินอื่นๆ
ที่มีลักษณะคงทนถาวร ราคาต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ต่อเติมหลังคาพร้อมทางเดิน ศพด.ร.ร.วัดลําสํารอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาพร้อมทางเดิน ศพด.ร.ร.วัดลํา
สํารอง ลักษณะ ปริมาณ ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ต่อเติมอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่ ลักษณะ ปริมาณ ตามแบบมาตรฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ เพื่อมีสถานที่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 101 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประปา ไฟฟ้า อาคาร สํานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง จํานวน
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการ
ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ ประกอบด้วย
1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านต้นมะม่วง ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 444 ลบ.ม.ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท
2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านใหม่ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้หินคลุกไม่
น้อยกว่า 593 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท
3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านต้นลําใย ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้หินคลุก
ไม่น้อยกว่า 710 ลบ.ม.ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 250,000 บาท
4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านหนองสํารอง ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้หิน
คลุกไม่น้อยกว่า 830 ลบ.ม.ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท
5.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านสระเศรษฐี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้หิน
คลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท
6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านหนองประดู่ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้หิน
คลุกไม่น้อยกว่า 568 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท
7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านหนองนํ้าขุ่น ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้หิน
คลุกไม่น้อยกว่า 367 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท
8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านวังดุม ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้หินคลุกไม่
น้อยกว่า 546 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท
9.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
บ้านหนองกลางเนิน ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้
หินคลุกไม่น้อยกว่า 359 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท
10.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยใช้หินคลุก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านเขานางพิม ตําบลบ้
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านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 254
ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท
11.โครงการซ่อมแซมถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 และหมู่ที่ 6 สายริมคลองชลประทาน1ขวา(ฝั่งสถานีวิทยุบ้านใหม่
เรดิโอ)มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม
. ตามแบบที่ อบต.กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็น
เงิน 500,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

รวม

610,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

570,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

470,000

บาท

จํานวน

250,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอท่าม่วง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า (ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายจ่าย
จริงไม่รวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยา
เสพติด ครั้งที่10ประจําปี พ.ศ. 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ค่ากรรมการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 105 ลําดับที่ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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จํานวน

20,000

บาท

โครงการปันรัก ปันนํ้าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจําปีงบประมาณ
จํานวน
2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปันรัก ปันนํ้าใจ ห่วงใยผู้สูง
อายุ และผู้พิการ ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการออกตรวจเยี่ยม
เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

30,000

บาท

โครงการเยาวชนบ้านใหม่ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ประจําปี 2562

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อําเภอท่าม่วงคัพ ครั้งที่ 15 ประจําปี 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดนัดกีฬา ค่ากรรมการผู้ฝึกสอน
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงานกีฬา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนบ้านใหม่
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ประจําปี 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1
เป็นโครงการบูรณาการร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี (กองทุนคุ้มครองเด็ก)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตําบลบ้านใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตําบล
บ้านใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

วัสดุกีฬา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

100,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

รวม

208,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

208,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

208,000

บาท

จํานวน

8,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนหน่วยงานอําเภอ เพื่อปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอท่าม่วง ตามหนังสืออําเภอท่าม่วง ที่ กจ 0218(ศป.ปส.อ.)/ว1049
ลงวันที่ 27 เมษายน 61
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานแห่เทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานแห่เทียน
จํานําพรรษา ประจําปี 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบลบ้านใหม่ ประจําปี 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบล
บ้านใหม่ ประจําปี 2562
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ จัดมหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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100,000

บาท

รวม

145,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

145,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม

130,000

บาท

จํานวน

130,000

บาท

รวม

12,253,400

บาท

รวม

12,253,400

บาท

รวม

12,253,400

บาท

จํานวน

111,000

บาท

โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ที่วัดสระเศรษฐี ประจําปี 2562 จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “โครงการสืบสานวิถี
วัฒนธรรมไทย สงกรานต์ที่วัดสระเศรษฐี ประจําปี 2562”
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่ารับรอง ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ จัดมหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงตําบลบ้านใหม่
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทํา
กิจกรรมตามโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตําบล 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร
เช่น สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช
พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท.0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
เป็นเงิน 9,800,000.(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

จํานวน

9,800,000

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ เป็นเงิน 1,800,000.(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

จํานวน

1,800,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เป็นเงิน 120,000.(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

จํานวน

120,000

บาท

สํารองจ่าย
จํานวน
ประมาณการไว้เพื่อการเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย
และสาธารณภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยส่วนรวมหรือกรณีจําเป็น ตามความเหมาะสม ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

231,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 คํานวณในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ และ/หรือเงินจ่ายขาดเงินสะสม และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว28,
ว29 ลว 21 ก.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

191,400

บาท

จํานวน

