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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
อาเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,012,000

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,842,700

บาท

รวม

2,657,700

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น
1 ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 134,640.- บาท
2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 110,160.- บาท
3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 1,728,000.- บาท
4 ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 86,400.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จานวน

514,100

บาท

จานวน

42,200

บาท

จานวน

42,200

บาท

จานวน

86,400

บาท

จานวน

1,972,800

บาท

รวม

4,185,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล,
หัวหน้าสานักปลัด,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,
นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย,นิติกร จานวน 8 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จานวน

2,502,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและเงินตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานที่ควรได้รับตามกฎหมายและระเบียบฯที่กาหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสานักปลัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสานักปลัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายและระเบียบฯ
กาหนด หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี) ตามกฎหมายและระเบียบฯ กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ กรณีปฏิบัติงาน
เร่งด่วนจาเป็นพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ของหน่วยงานสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จานวน

210,000

บาท

จานวน

1,349,000

บาท

จานวน

124,000

บาท

รวม

3,761,800

บาท

รวม

298,800

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

13,800

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ เช่น
ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะ ค่าจ้างเหมา จ้างผู้พิการ
นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดสานักงาน ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆ
- หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พิธีการ ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่าย
ในโครงการหรือกิจกรรมวันสาคัญของทางราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการดังนี้
- การจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และ
พระราชพิธีต่าง ๆ
- ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน"
- โครงการตามแนวพระราชดาริต่าง ๆ
- ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน หรือการประชุมประชาคม
ตาบล
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน หรือประชุม
ประชาคมตาบล การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
การขับเคลื่อนแผนชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม
ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น
- การสังคมสงเคราะห์
- การพัฒนาสังคมรวมทั้งการเสริมสร้าง หรือป้องกัน
แก้ไขปัญหาสังคม เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
- การพัฒนาสตรี หรือการพัฒนาครอบครัว หรือผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้สูงอายุ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ประจาปี 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

รวม

2,410,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

30,000

บาท
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จานวน

200,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถสนามบิน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต.

จานวน

250,000

บาท

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วนของบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตาบลในการอบรมตามโครงการต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานต่างๆ

จานวน

40,000

บาท

100,000

บาท

730,000

บาท

120,000

บาท

5,000

บาท

40,000

บาท

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย การส่งเสริมคัดแยกขยะ ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหาร จัดการขยะมูลฝอย การส่งเสริมคัดแยกขยะ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อยากปกติ เช่น ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ (ปริ้นเตอร์) เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ รวมถึง วารสาร หนังสือพิมพ์ สาหรับอ่านประจาหมู่
บ้าน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ใช้ตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล
ของ อบต.เช่น หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น ไม้กวาด ภาชนะ ช้อน ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสาหรับรถส่วนกลาง
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก-ใน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
ดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ สาหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.
ในการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางไปปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ
รวมถึง เครื่องสูบน้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เกิดอุทกภัย
เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องจักกลและเครื่องจักรทุ่นแรง
ของหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการโมษณาประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป แผ่นป้ายประกาศ กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ ให้แก่พนักงานที่ปฎิบัต
ิงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล,น้าหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์และค่าจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เพิ่มเติม,
เทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์,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)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
ในประเภทวัสดุต่างๆ เช่น ภาชนะกักเก็บน้า ถังขยะตามหมู่บ้าน
ที่กั้นจราจร เสื้อชูชีพ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

120,000

บาท

จานวน

280,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

323,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
และทางสาธารณะหรืออาคารสถานที่ กิจการต่างๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จานวน

280,000

บาท
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาอาคารสถานที่ กิจการต่างๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
โทรสาร สาหรับการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริการฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล มีหน่วยความจาในตัวเครื่องไม่น้อย
กว่า 1 GB
2. มีไมโครโฟนและลาโพงในตัว
3. สามารถปรับระดับการบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
4. มีฟังก์ชั่นหยุดบันทึกอัตโนมัติและเริ่มบันทึกเมื่อจับสัญญาณเสียงได้
5. มีช่องต่อ USB ในตัว เพื่อสะดวกโอนถ่ายไฟล์ หรือ เก็บข้อมูล
6. สามารถต่อหูฟังและไมโครโฟนภายนอกได้ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ไมโครโฟนชุดห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์
ไมโครโฟนชุดประชุม
ประกอบด้วย
1. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา
2. ชุดไมโครโฟนสาหรับประธานพร้อมลาโพง
3. ชุดไมโครโฟนสาหรับคณะผู้บริหาร/เลขาสภาฯพร้อมลาโพง
4. ชุดไมโครโฟนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลาโพง
หรือตามแบบ อบต.กาหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 1.5 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 ซีซี.
4. พร้อมใบมีด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จานวน

3,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

327,500

บาท

รวม

327,500

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

260,000

บาท

จานวน

20,500

บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล

จานวน

42,000

รวม
รวม

15,000

จานวน

15,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

65,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

65,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี 3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จานวน 1 หน่วย ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด HD Ready (1366*768) หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n)
และ Bluetooth
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการประชาชน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ตามหนังสือสานักงาน
เทศบาลตาบลวังขนาย ที่ กจ 54801/ว547 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

บาท
15,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
- อุดหนุนโครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตามหนังสือสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ ลช.กจ.108/2560 ลงวันที่ 26 เม.ย.60 จานวน 5,000 บาท
- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสาคัญของชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ตามหนังสืออาเภอท่าม่วง
ที่ กจ.0218/ว1327 ลงวันที่ 26 พ.ค.60 จานวน 5,000 บาท
- อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจาปี 2561ตามหนังสือสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ.0023.3/ว3855
ลงวันที่ 8 มี.ค.60 จานวน 25,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,
นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 4 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สาหรับพนักงานส่วนตาบล
ต่างๆ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามกฎหมาย
และระเบียบฯ ที่กาหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ให้แก่ลูกจ้าง
ประจา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)

35,000

บาท

รวม

2,119,000

บาท

รวม
รวม

1,547,000

จานวน

1,155,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

196,200

บาท

จานวน

124,800

บาท

จานวน

24,000

บาท

บาท
1,547,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

516,000

บาท

รวม

108,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือคณะ
กรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี)
ตามกฎหมายและระเบียบฯ กาหนด สาหรับพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบล และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ของหน่วยงาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

78,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

260,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
- หรือการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ราชการได้ใช้ประโยชน์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีการ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือ
กิจกรรมวันสาคัญของทางราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

จานวน

35,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการ/กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง )
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถสนามบิน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการจัดทาแผนที่ภาษีฯ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง )
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
และค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ของส่วนการคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
ค่าวัสดุ
รวม

20,000

บาท

150,000

บาท

20,000

บาท

145,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางของกองคลัง
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามสถานที่ต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

25,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

3,000

บาท

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

จานวน

3,000

บาท

รวม

56,000

บาท

รวม

56,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด-ปิด
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานปิด
ตามราคาที่จาหน่ายตามท้องตลาด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ
ที่มีลักษณะคงทนถาวร ราคาต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหาร
งานคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จานวน

50,000

บาท

รวม

463,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

90,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

73,000

บาท

รวม

73,000

บาท

จานวน

73,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยให้เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัยให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการของ อปพร.
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการของ อปพร.
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเเสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติ
งานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์จราจร เช่น กรวยยางสะท้อนแสง กรวย
จราจร ขนาด 80 ซม. จานวน 20 อัน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สายส่งน้าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
– เป็นสายส่งน้าดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอด้วยใยสังเคราะห์(FIBER) ตลอด
ทั้งเส้นแนวตั้ง และแนวนอน
– มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร ปลายทั้งสอง
ข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็ว ทาด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย ใน
ข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทาด้วยสแตนเลสปลอดสนิมที่หูดึงทั้ง 2 ข้าง
– เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

456,000

บาท

รวม

350,000

บาท

รวม

350,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

รวม

106,000

บาท

รวม

46,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตามกฎหมายและระเบียบฯ กาหนดสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

รวม

55,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น การศึกษา,
ฝึกอบรม และสัมมนา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีการ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือ
กิจกรรมวันสาคัญของทางราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กหรือเยาวชนในตาบลบ้านใหม่

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กหรือ
เยาวชนในตาบลบ้านใหม่ หรือโครงการ/กิจกรรมในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในตาบลและสถานศึกษา ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง,
ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น, พนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,845,700

บาท

รวม

1,252,400

บาท

รวม

1,252,400

บาท

จานวน

1,018,000

บาท

จานวน

229,400

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

2,047,300

บาท

รวม

10,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี)ตามกฎหมายและระเบียบฯ กาหนด สาหรับพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000

บาท

รวม

792,300

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น การศึกษา,ฝึกอบรมและ
สัมมนา เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ อุปกรณ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเลี้ยงต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

จานวน

40,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานด้านการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

24,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตาแหน่งข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา
ตั้งรับจากเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยครูหัว
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วุฒิปริญญาตรี) รับจัดสรรจานวน 1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สาหรับพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก,
พนักงานจ้างสาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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จานวน

678,300

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

1,200,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ หรือสิ่งพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ
ที่เป็นวัสดุต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เพื่อการปฏิบัติงาน
ได้แก่ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ,ดินสอ,ปากกา
เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ภาชนะ
ช้อน ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าอาหารเสริม (นม)
- โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
จานวน 937,000.- บาท
- โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 228,000.- บาท
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

10,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

1,165,000

บาท

รวม

45,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

จานวน

45,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็น
- รายการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก อัตราคนละ 1,700.- บาท ต่อปี
จานวนเด็ก 119 คน ทั้ง 5 ศูนย์ จานวน 202,300.- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 476,000.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่อง
พิมพ์(ปริ้นเตอร์),เครื่องพิมพ์ดีด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าวัสดุ
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งบลงทุน

รวม

150,000

บาท

รวม

150,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

2,396,000

บาท

รวม

2,396,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
จานวน 2,936,000.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
แผนงานสาธารณสุข

2,396,000

บาท

รวม

189,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

59,000

บาท

รวม

59,000

บาท

จานวน

59,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น งานซ่อมแซมประตูหน้าต่างห้องเรียน
และซ่อมแซมห้องน้า ฯลฯ จานวน 5 แห่ง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
และโรคติดต่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ระบาดและโรคติดต่อ ,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโภคพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ เช่น ทรายอะเบท น้ายาพ่นหมอกควันกาจัดยุง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน มีปริมาณการฉีดพ่น
ไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ายา
ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ตาบลตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง,นายช่างโยธา จานวน 3อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามกฎหมาย
และระเบียบฯ ที่กาหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 2 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือคณะกรรมการดาเนินการ จัดซื้อ /จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี)ตามกฎหมาย
และระเบียบกาหนด สาหรับพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

รวม

1,603,500

บาท

รวม

1,258,700

บาท

รวม

1,258,700

บาท

จานวน

901,080

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

285,180

บาท

จานวน

30,440

บาท

รวม

273,800

บาท

รวม

126,800

บาท

จานวน

35,000

บาท

จานวน

78,000

บาท

จานวน

13,800

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ เช่น
ค่าจ้างเหมาปลูกต้นไม้ทดแทน และบารุงรักษาต้นไม้
ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และ
หนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆ
- หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีการ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือ
กิจกรรมวันสาคัญของทางราชการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ
ค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินอื่น
เช่น เสียงตามสาย วัสดุต่างๆ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันและหล่อลื่นรถส่วนกลางของ อบต.
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามสถานที่ต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหรือ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี
ฟิล์ม รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)

รวม

115,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

31,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

1,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
,ค่าแสตมป์,ค่าส่ง ไปรษณียบัตร ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล

จานวน

20,000

บาท

รวม
จานวน

1,000

รวม

71,000

บาท

รวม

71,000

บาท

จานวน

21,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

บาท
1,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี 3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จานวน 1 หน่วย ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด HD Ready (1366*768) หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n)
และ Bluetooth
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ
ที่มีลักษณะคงทนถาวร ราคาต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด,เสียงตามสาย,
หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

6,367,900

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

500,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

5,567,900

บาท

รวม

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

รวม

5,317,900

บาท

จานวน

186,200

บาท

จานวน

204,300

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าใช้ตามสถานที่ต่างๆ
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เช่น หลอดไฟ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น
ไม้ต่างๆ,สี,ปูนซีเมนต์,ปูนขาว,ทราย,กระเบื้อง,
สังกะสี เป็นต้น รวมถึงการจัดซื้อวัสดุเพื่อนาไปใช้
สร้างบ้านหรือซ่อมแซมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ ยากจน และ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ
ที่มีลักษณะคงทนถาวร ราคาต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องพิมพ์ดีด,เสียงตามสาย,
หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6
ก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบ เสาสามเหลี่ยม ความสูง 15.00 เมตร
หน้ากว้าง 0.40 เมตร.มีหลังคา ตามแบบที่ อบต.กาหนดพร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการปรับปรุงประปาหมู่ที่ 9 (ย้ายแท้งค์น้า)
ย้ายหอถังเหล็กทรงเชมเปญ ขนาดความสูง 15.00 เมตร ความจุ
15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทาฐาน เจาะบ่อ และปัมน้า ตามแบบที่
อบต.กาหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 9
บ้านหนองกลางเนิน (บริเวณบ้านผู้พัน) ตาบลบ้านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

จานวน

193,500

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.00-0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.กาหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 1 บ้านต้นมะม่วง
(สายบ้านนายวิริยะ ประภาวงค์ ) ตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

จานวน

154,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว110.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 -0.50 เมตร ตามแบบที่
อบต.กาหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 11
บ้านหมู่เพชร (สายข้างบ้านนายช่างผจญ ) ตาบลบ้านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

จานวน

366,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 -0.50 เมตร ตามแบบที่
อบต.กาหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 3 บ้าน
ต้นลาไย (สายหน้าบ้านผู้ช่วยวินัย มอดเม็ด ) ตาบลบ้านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

จานวน

479,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 -0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
คสล.0.40 เมตร จานวน 11 ท่อน ตามแบบที่ อบต.กาหนดพร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสารอง
(สายหน้าศูนย์เด็กเล็กเชื่อม ทต.สารอง )ตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

จานวน

342,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 -0.50 เมตร ตามแบบที่
อบต.กาหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองมงคล (สายบ้านนายเปียก ทองอิ่ม ) ตาบลบ้านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 7

จานวน

185,400

บาท

ก่อสร้างรางระบายน้า(รางยู) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
เมตร ยาว 54.00เมตร พร้อมบ่อพักน้า 1 บ่อ ตามแบบที่ อบต.
กาหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สายบ้าน
นางจาเนียน กล่ารุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้าขุ่น ต.บ้านใหม่
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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182,700

บาท

269,200

บาท

738,000

บาท

217,600

บาท

1,800,000

บาท

300,000

บาท

รวม

300,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอท่าม่วง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า (ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายจ่าย
จริงไม่รวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน)

300,000

บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 7(1)

จานวน

ก่อสร้างรางระบายน้า(รางยู) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
เมตร ยาว 54.00เมตร สายบ้านนายเคียง นิลบุตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้า
ขุ่น ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งระบบกรองน้าดิบ หมู่ที่ 10 จานวน
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งระบบกรองน้าดิบ ตาม
แบบที่ อบต.กาหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 10
บ้านเขานางพิม (บริเวณสระน้าสาธารณะ) ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
จานวน
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด0.40เมตร จานวน 497
ท่อน พร้อมบ่อพัก ตามแบบอบต.กาหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ สายบ้านนายสมศักดิ หว่านพืช
(นายกแพรกษา) ตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

จานวน

วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด0.40เมตร จานวน 150
ท่อน พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.กาหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หมู่ที่ 4 สายบ้านนายบุญมี จาเริญรักษา ตาบลบ้านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประปา ไฟฟ้า อาคาร สานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง จานวน
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

410,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

370,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หรือกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของตาบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน)
โครงการเด็กและเยาวชนหรือชุมชนห่างไกลยาเสพติด
จานวน

20,000

บาท

รวม

100,000

บาท

วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน)
งบเงินอุดหนุน
รวม

100,000

บาท

40,000

บาท

รวม

40,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนหน่วยงานอาเภอ เพื่อปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาเภอท่าม่วง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน)

40,000

บาท

รวม

200,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของตาบล

ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม/โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน)
ค่าวัสดุ

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมในพิธีทางศาสนา
ประเพณีต่างๆ ดังนี้
โครงการวันสงกรานต์
โครงการวันลอยกระทง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

90,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

12,243,900

บาท

รวม

12,243,900

บาท

รวม

12,243,900

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามหนังสือสานักงาน ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท.0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ้านใหม่
จานวน 120,000.- บาท
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว1263
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

จานวน

88,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ตามหนังสือ ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
เป็นเงิน 9,700,000.(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ ตามหนังสือ ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2560
เป็นเงิน 1,700,000.(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

จานวน

9,700,000

บาท

จานวน

1,700,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรอินทรีย์หรือเกษตรพอเพียง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรตามระบบเศรษฐกิจพอ
เพียง หรือเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร
เช่น สารเคมีป้องกัน และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช
พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตามหนังสือ ที่ มท 0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
เป็นเงิน 120,000.(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
สารองจ่าย
จานวน
ประมาณการไว้เพื่อการเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย
และสาธารณภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยส่วนรวมหรือกรณีจาเป็น ตามความเหมาะสม ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2500 คานวณในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับโดยไม่
รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ และ/หรือเงินจ่ายขาดเงินสะสม และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว28,ว29 ลว 21 ก
.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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120,000

บาท

328,400

บาท

187,500

บาท

