
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านใหม่

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 95,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,289,900 บาท
งบบุคลากร รวม 9,270,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  30,000 บาท ต่อเดือน  เป็น
เงินจํานวน  360,000  บาท
     รองนายกเทศมนตรี  16,500 บาท ต่อเดือน  จํานวน 2 อัตรา  เป็น
เงินจํานวน 396,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 (ข้อ 8)  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี  8,000 บาท  ต่อเดือน จํานวน 1 อัตรา และรองนายก
เทศมนตรี  6,000 ต่อเดือน  จํานวน 2 อัตรา 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  8,000 บาท ต่อ
เดือน จํานวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี  6,000 ต่อ
เดือน  จํานวน  2  อัตรา  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 216,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี   10,500 บาท ต่อเดือน จํานวน 1 อัตรา และทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  7,500 ต่อเดือน  จํานวน  1  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 (ข้อ 8)  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,620,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา   16,500 บาท ต่อ
เดือน จํานวน 1 อัตรา และรองประธานสภา  13,500 ต่อ
เดือน  จํานวน  1  อัตรา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  10,500 บาท  ต่อ
เดือนจํานวน  10  คน   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,198,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,832,800 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  12  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 253,200 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารเทศบาลระดับกลาง (ปลัด
เทศบาล) จํานวน 7,000 บาท ต่อเดือน ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล
ระดับกลาง (รองปลัด
เทศบาล)  จํานวน  5,600  บาท  จํานวน 12  เดือน  ตําแหน่งนักบริหาร
ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล)  จํานวน  3,500 บาท ตําแหน่งนักบริหาร
งานทัวไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล) จํานวน  3,500 บาท  ต่อเดือน และตําแหน่งนักบริหารงานทัว
ไประดับต้น (หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ) จํานวน 1,500 บาท ต่อเดือน โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 874,600 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน  6  อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,900 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงานจ้าง  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินอืนๆ จํานวน 170,800 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล
ตําบล) จํานวน 7,000 บาท ต่อเดือน ตําแหน่งนักบริหาร ระดับกลาง (รอง
ปลัดเทศบาล)  จํานวน  5,600  บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  
     - เพือจ่ายเป็นพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน 1,630
 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 5,890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 665,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 255,000 บาท
      1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  200,000
 บาท  เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของสํานักปลัด
เทศบาล เทศบาลตําบลบ้านใหม่  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
 1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ เทศบาล จํานวน  50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะ
กรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุของเทศบาล ฯ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
ในการเลือกตัง เงินรางวัล ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการการสอบคัด
เลือก เพือแต่งตังพนักงานเทศบาล ให้ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน 
  1.3 เงินทําขวัญ   จํานวน  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเงินทําขวัญให้
แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที   
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ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล เมือมีการประชุม
เพือกิจการเทศบาล เช่น การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล การ
ตรวจร่างเทศบัญญัติ และการประชุมอืน ๆ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล  นายกเทศมนตรี  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 3,215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ 
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล  ใน
สือประเภทต่างๆ เช่น  วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  
4. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาล ค่าธรรมเนียมในการฝึก
อบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิน                  สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา ค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
5. ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์ต่างๆ
6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างดําเนินคดี ฯลฯ 
7. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึง อย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้างเสริมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญ หรือของที
ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวน
หย่อม สนามหญ้า หรือทีสาธารณะค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่า
จ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของเทศบาลทีสามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี  
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
1. ค่ารับรอง    จํานวน  40,000  บาท    
  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  เช่น  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรอง  ตังไว้ ทังค่าบริการ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการ
รับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุม    จํานวน  30,000  บาท  
       เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และรัฐพิธี   จํานวน  50,000
  บาท    
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดจ้างทําพานพุ่ม  พานดอกไม้  พวง
มาลาและการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ ได้แก่  วันปิยม
หาราช วันจักรี ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
10. โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น สือประชา
สัมพันธ์ ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
11. โครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรม
ราชินีนาถ

จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ป้ายถวายพระพรชัยมงคล  ป้ายเฉลิม
พระเกียรติ ป้ายโครงการ เวที เครืองเสียง เต็นท์ พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ค่า
ใช้จ่ายในการจัดสถานที  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)    
12. โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ป้ายถวายพระพรชัยมงคล  ป้ายเฉลิม
พระเกียรติ ป้ายโครงการ เวที เครืองเสียง เต็นท์ พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ค่า
ใช้จ่ายในการจัดสถานที  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564) 
13. โครงการเฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที  10 จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ป้ายถวายพระพรชัยมงคล  ป้ายเฉลิม
พระเกียรติ ป้ายโครงการ เวที เครืองเสียง เต็นท์ พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ค่า
ใช้จ่ายในการจัดสถานที  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมสําหรับผู้
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมแผน  ครังที  4)

วันทีพิมพ์ : 12/11/2561  09:39:35 หน้า : 4/54



2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ในการเดินทางไป
ศึกษาดูงานทังในประเทศและต่างประเทศ  
3. โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยจัดให้มีการออก
นอกบริเวณสถานทีไปยังหมู่บ้าน ชุมชนและกลุ่มต่างๆ ภายในเขตตําบล
บ้านใหม่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที เวที แผ่นป้าย เครือง
เสียง ประกาศเผยแพร่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 1,000,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านใหม่ เช่น แผ่นป้าย เครือง
เสียง ประกาศเผยแพร่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิม
เติมครังที  4)
5. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิมศักยภาพ จํานวน 400,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ส่งเสริมความรู้
บุคลากรและประสบการณ์รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลบ้านใหม่  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564 )
6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลบ้านใหม่

จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้และปฏิบัติธรรมนอก
สถานที ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลบ้านใหม่  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมครังที  4)
7. โครงการจัดตังศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายเทศบาลตําบลบ้านใหม่ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตังศูนย์ช่วยเหลือทาง
กฎหมาย อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืมและอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมครังที  4)
8. โครงการอบรมความรู้เกียวกับกฎหมาย จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืมและอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมครังที  4)
 
9. โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น สือประชา
สัมพันธ์ ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 1,310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด เตา
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติก
นําแข็ง เตารีด ถังแก๊ส ไมโครเวฟ เครืองปิงขนมปัง ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อนําบาดาล ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง  ฯลฯ 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ รวมถึงเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครืองมือเครืองใช้ทีต้องใช้นํามันเชือ
เพลิง ประกอบด้วย นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามัน
เตา ถ่าน ก๊าซ  แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง และอืนทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

วันทีพิมพ์ : 12/11/2561  09:39:36 หน้า : 6/54



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโม
รีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิง           บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ  เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
  

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถนําเข้าประเภทวัสดุลักษณะ
อืน ๆ ได้ เช่น หัวเชือแก๊ส  หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส  ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบล  หรือในที
สาธารณะ  ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล  เช่น  ค่าไฟฟ้าทาง
หลวง  ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานสํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที  โดย
ตังไว้เป็นค่าใช้จ่าย(โทรศัพท์เคลือนทีใช้ในการติดต่อราชการ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1551 ลงวัน
ที 26 พฤษภาคม 2553 เครืองละไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบริการเคเบิลทีวีท้องถินเทศบาลตําบลบ้านใหม่ และค่า
บริการอินเทอร์เน็ต  

งบลงทุน รวม 129,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
     เพือจัดซือโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1 ชุด  ราคาชุดละ 8,500 บาท ราคา
ตามมาตรฐานคุรภัณฑ์ ทําด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัว
ละ 9 นิว มีฐานรองโต๊ะหมู่  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมแผน ครังที  4) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.  กล้องดิจิตอล จํานวน 40,000 บาท
     เพือจัดซือกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิก
เซล LENS kit-EF-S18-135 มม. กล้อง  DSLR ระบบออโต้
โฟกัส  มี Wifi และ NFC ในตัว จอ LCD ระบบทัชสกรีน จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 –
 2564 เพิมเติมแผน ครังที  4 ) 
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2. กล้องวิดีโอ จํานวน 45,000 บาท
     เพือจัดซือกล้องวิดีโอ การบันทึกภาพ
แบบ 4K Ultra HD (3840x2160) เพือรายละเอียดและสีสันทีกลมกลืน
ยิง Balanced Optical SteadyShotTM 
พร้อม Intelligent Active Mode เลนส์ ZEISS Vario-
Sonnar T* 26.8 มม. พร้อมช่วงซูมออปติคอล 20x จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 45,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
     เพือจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง ราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 –
 2564 เพิมเติมแผน ครังที  4)
2. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
     เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครือง ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติม
แผน ครังที  4)
3. เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 17,500 บาท
      เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครือง ๆ
 ละ 2,500 บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมแผน ครังที  4)

งานบริหารงานคลัง รวม 7,433,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,628,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,628,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,252,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกอง
คลัง  จํานวน  10  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานคลัง  งานบริหาร
งานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลังระดับกลาง ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง  5,600 บาทต่อเดือน และเงินประจําตําแหน่งหัว
หน้าฝ่าย 2 ตําแหน่ง ตําแหน่งละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,127,900 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน  8 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน (ปรากฏ
ในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงาน
จ้าง  จํานวน 8 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (ปรากฏใน
แผนงานคลัง  งานบริหารงานคลัง)
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เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทน รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งนัก
บริหารงานการคลัง ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยกอง
คลัง จํานวน 5,600 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ปรากฏ
ในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 2,720,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
     1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ     จํานวน   200,000
  บาท 
เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา ของกอง
คลัง เทศบาลตําบลบ้านใหม่ (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)
      2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ      จํานวน       50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที
สุด ที กค 0402.5/ว156  ลงวันที  19  กันยายน  2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงาน
คลัง งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้
บริหาร  ข้าราชการบํานาญและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (ปรากฏใน
แผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 2,020,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     เพือเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลในสือ
ประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)
2. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจํา ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหาร
งานคลัง)

วันทีพิมพ์ : 12/11/2561  09:39:36 หน้า : 9/54



3. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 800,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึง อย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้างเสริมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญ หรือของทีระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที
สาธารณะค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีของเทศบาลทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองบุคลากรทีมานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจ
เยียม ทัศนศึกษาดูงาน รวมถึง การเลียงต้อนรับ ค่าเลียงรับรองการ
ประชาคมท้องถิน ประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับมอบ
หมาย หรือการประชุมทีเกียวข้องกับกิจการอันเป็นประโยชน์ของ
ประชาชนทีเกียวข้องในการประชุมด้วย (ปรากฏในแผนงาน
คลัง งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาในการเดินทางไปศึกษาดูงานทังในประเทศและต่าง
ประเทศ  (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)
2) โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บภาษี ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น โดยถัวจ่ายในวงเงิน  50,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
คลัง งานบริหารงานคลัง)
3) โครงการทําจัดระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 900,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือใช้งานในการจัดเก็บภาษี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องตามความจําเป็น ในการดําเนินการตามโครงการโดยถัวจ่าย (ปรากฏ
ในแผนงานคลัง งานบริหารทัวไปเกียวกับงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผน
งานคลัง งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  ลวดเย็บ กระดาษ
กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
คลัง งานบริหารงานคลัง)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตท์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซี
สเตอร์  มูฟวิงคอยส์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์  เบรกเกอร์  หม้อแปลง
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าพร้อมขา  หรือก้าน   สายอากาศหรือเสา
อากาศ  ลําโพง  ไมโครโฟน  ไฟฉายสปอตไลท์  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครืองสัญญาณ
เตือนภัยฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานคลัง  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง ถ้วย
ชาม ช้อมส้อม แก้วนํา จานรอง นําดืมทีซือจากเอกชน ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ รวมถึงเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีม
ล๊อค ล๊อคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครืองมือเครืองใช้ทีต้องใช้นํามันเชือ
เพลิง ประกอบด้วย นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามัน
เตา ก๊าซ  แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง และอืนทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
คลัง งานบริหารงานคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 7,000 บาท ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลือนที โดยตังไว้เป็นค่าใช้จ่าย
โทรศัพท์ (โทรศัพท์เคลือนทีใช้ในการติดต่อราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1551 ลงวัน
ที 26 พฤษภาคม 2553 เครืองไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน (ปรากฏใน
แผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม  การโอนเงินในระบบบริหารงานคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFIMS) (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 85,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสําหรับนังทํางาน จํานวน 20,000 บาท
     เพือจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (ปรากฏในแผนงาน
คลัง งานบริหารงานคลัง)
เครืองโทรสาร จํานวน 4,000 บาท
     เพือจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง ราคาเครือง
ละ 4,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง)
ตู้เหล็กแบบ  2  บาน จํานวน 27,500 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 5 หลัง  ราคาหลัง
ละ  5,500 บาท  (เป็นครุภัณฑ์ทีมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณเดือนมีนาคม 2560) บรรจุในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนา  1 ข้อ 125 หน้า 66  (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงาน
คลัง)
โต๊ะทํางานแบบเหล็ก จํานวน 12,000 บาท
     เพือเป็นค่าจัดซือ  โต๊ะทํางานแบบเหล็ก  จํานวน 2 ตัว  ราคาตัว
ละ  6,000  บา  เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสํานัก
งานงบประมาณ จึงจัดซือ   ตามราคาในท้องถินหรือจังหวัดหรือราคาทีเคย
จัดหาอย่างประหยัด บรรจุในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2) คอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
     เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 คุณลักษณะพืนฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 5 แกนหลัง (4 Core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
ประมวลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
ว่า 3 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 6 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน           ไม่น้อยกว่า 2.7 MB มีหน่วย
ประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ เป็นแผงวงจร  เพือแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําหลัก ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 MB มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจํา
ไม่น้อยกว่า 120 MB  จํานวน 1 หน่วย ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 (ปรากฏในแผนงานคลัง งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,459,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,219,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,219,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,300 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,203,200 บาท
    เพือจ่ายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน  8  อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงานจ้าง  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศบาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นวัสดุอุปกรณ์ ค่านําดืม นําแข็ง อาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ และฝึก
ซ้อม เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564)
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3. โครงการการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
โครงการ ค่าสถานทีฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564)
4.โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
5. โครงการเพิมศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) จํานวน 150,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ รวมถึงเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับพนักงาน อป
พร. เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ  ฯลฯ 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายส่งนําดับเพลิง ถังดับ
เพลิง อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัย ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถนําเข้าประเภทวัสดุลักษณะ
อืน ๆ ได้ เช่น หัวเชือมแก๊ส หัววาล์ว เปิด-ปิด สมอเรือ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
1. เครืองสูบนําแบบลากจูง จํานวน 500,000 บาท
     เพือจัดซือเครืองสูบนําแบบลากจูง ชนิดเครืองยนต์ดีเซล ปริมาตรสูง
สุด 9,500 ลิตรพร้อมติดตังจํานวน 1 เครือง ราคาตามท้อง
ตลาด  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติม
แผน ครังที  3) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,745,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,361,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,361,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,108,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลของ
กองการศึกษา จํานวน  3  อัตรา   ตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 33,000 บาท
      2.1) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล เป็นจํานวนเงิน 36,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
      2.2) เพือเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาลเป็น
จํานวนเงิน 17,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งรายเดือนนักบริหารการ
ศึกษาระดับต้น (ผู้อํานวยการกอง) จํานวน 3,500 บาทต่อเดือน และนัก
บริหารการศึกษาระดับต้น (หัวหน้า
ฝ่าย) จํานวน 1,500 บาท  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน  12  เดือน ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิมค่าครองชีพพชัวคราว โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 3,384,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา ของ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านใหม่ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมกรรมการสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการประชุมตามทีเทศบาลได้แต่งตังดําเนินงานต่างๆปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา เงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึงทําการปฏิบัติงานเป็นครังคราวให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน จํานวน 12 เดือน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิทีได้รับตามระเบียบฯ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงานต่างๆเท่าทีจํา
เป็น และรวมตลอดถึงจ้างเหมาจัดทําสิงพิมพ์ต่างๆ เช่น ค่า
วารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ระเบียบข้อบังคับ หรือโครงการต่างๆ ฯลฯ ทีเทศบาล และค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(๒) โครงการอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษา และทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษานอกสถานทีจาก
ประสบการณ์จริงสําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าทีกองการ
ศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเทศบาล คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ทีเกียวเนืองกับกิจกรรม ตามกิจกรรม
โครงการฯดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
 ) หน้าที 68 ลําดับที 2
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(๓) โครงการจดหมายข่าว จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําจดหมายข่าว แจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนในเขตได้ทราบถึงงาน
วิชาการ งานกิจกรรมทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับ
กิจกรรม ตามกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว 
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓๓๐๕๐๐)

จํานวน 686,000 บาท

     เพือจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่าย
เป็นค่า จัดซือ – จ้าง อาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 125 คน คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (ข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561)  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที  19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ 2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที 84 ลําดับที 1
7) ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) จํานวน 212,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 125 คน เพือค่าใช้จ่าย
สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี  เช่น หนังสือ สือการเรียยนการสอน เครืองเล่นสําหรับเด็ก ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2561
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
 ) หน้าที 84 ลําดับที 3

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก สําหรับ
พัฒนาครู เช่น เป็นค่าเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร ค่า
อบรม สัมมนา ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับกิจกรรมดังกล่าว  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  ( พ.ศ
.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 68 ลําดับที 1 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 161,500 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 95 ราย  เพือค่าจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) ค่าอุปกรณ์การเรียน (อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี) ค่าเครืองแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ปี) และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อัตราคนละ 430 บาท/ปี)   เป็นไปตาม รายการ
เงินอุดหนุนทัวไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 วิธีการ ขัน
ตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 1,623,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ
กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ฯลฯ
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตท์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซี
สเตอร์  มูฟวิงคอยส์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์  เบรกเกอร์  หม้อแปลง
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าพร้อมขา  หรือก้าน   สายอากาศหรือเสา
อากาศ  ลําโพง  ไมโครโฟน  ไฟฉายสปอตไลท์  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครืองสัญญาณ
เตือนภัยฯลฯ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทําความ
สะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด ถุงใส่ขยะ ถังขยะ นํายาทําความสะอาด ฯลฯ
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา  
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,418,000 บาท
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ตังไว้   268,300     บาท 
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายการเงิน
อุดหนุนทัวไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 จํานวนเด็ก 125
 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2561 )  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 84 ลําดับที 2
       2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
) ตังไว้     1,149,700      บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายการเงินอุด
หนุนทัวไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 เพือจัดซืออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครราชสีมา (สพฐ) จัดสรรสําหรับเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็กระดับชันประถมศึกษาปีที 1 – ประถมศึกษาปีที 6
 ในเขตตําบลบ้านใหม่ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่     
            1. โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง จํานวนเด็ก 125 คน  
            2. โรงเรียนบ้านภูเขาลาด จํานวนเด็ก 181 คน 
            3. โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา) จํานวน
เด็ก 113 คน และ 
             4. โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ จํานวนเด็ก 76 คน  รวมเด็กทัง
หมด จํานวน 495 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (ข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 ) 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
 ) หน้าที 84 ลําดับที 2

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่น ไม้ต่างๆ ยาแนวกันรัว
ซึม นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อม คีม จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน
 เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น โถส้วม อ่างล้างหน้า ราวพาดผ้า ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิง ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ยาประเภทต่างๆ เช่น ยาฉีดยุง แมลง
สาบ ยากําจัดหนู มด ปลวก เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดหา จัด
ทํา จ้างเหมา เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และอุปกรณ์ทีจํา
เป็น ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 7,000 บาท ฯลฯ  

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภททีจําเป็นเกียวกับการ
ศึกษา ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนทีฯลฯ และ
ให้หมายความถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสายและอืนๆปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFIMS) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าโทรสารและโทรคมนาคมทีใช้ในการติดต่อราชการ ค่า
บริการสือสารในการติดต่อราชการ เช่น การใช้ระบบ Internet และค่าสือ
สารอืนๆเช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,000,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
)นครราชสีมา สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กระดับชันประถมศึกษาปี
ที 1 – ประถมศึกษาปีที 6 ในเขตตําบลบ้านใหม่ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่  1
. โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง จํานวนเด็ก 125 คน  2. โรงเรียนบ้าน
ภูเขาลาด จํานวนเด็ก 181 คน  3. โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า       (เปรม
ประชารัฐวิทยา) จํานวนเด็ก 113 คน และ 4. โรงเรียนบ้านยางน้อยหัว
สิบ จํานวนเด็ก 76 คน  รวมเด็กทังหมด จํานวน 495 คน คนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
 ) ตามรายการเงินอุดหนุนทัวไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
 และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4
 ปี ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 84 ลําดับที 1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,311,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,493,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,493,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 881,500 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 504,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 511,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล  และค่าตรวจ
สุขภาพประจําปีของพนักงานเทศบาล  ตามสิทธิทีได้รับ  ปรากฎในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนปฐมวัยและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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(๓) โครงการศึกษาจากประสบการณ์จริง จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอก
สถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
. 2564 )  หน้าที 67 ลําดับที 2

(๔) โครงการภาษาต่างประเทศและภาษาถิน จํานวน 3,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านใหม่ เช่น การจัดมุมเรียนรู้ด้าน
ภาษา การเรียนรู้ด้วยปราชญ์ หรือผู้รู้ทางด้านภาษา ค่าวัสดุ ค่าใช้จสอย
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557     
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
 ) หน้าที 67 ลําดับที 4

(๕) โครงการส่งเสริม IQ-EQ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กเล็กจาก
กิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือ - จ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สือการเรียนการสอนทีเกียวข้อง ฯลฯ 
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557     
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
 ) หน้าที 67 ลําดับที 3

(๖) โครงการตรวจพัฒนาการเด็ก ๒ ขวบครึง - ๕ ขวบ จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจพัฒนาการเด็ก 2 ขวบครึง - 5
 ขวบ เช่น ค่าเครืองมือการตรวจตามโครงการ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และ
อืนๆ ฯลฯ
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557     
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
 ) หน้าที 67 ลําดับที 5

(๗) โครงการเยียมบ้าน จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเยียมบ้านสําหรับครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บุคลากร และเจ้าหน้าทีกองการศึกษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
 ) หน้าที 69 ลําดับที 2
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ค่าวัสดุ รวม 288,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ
กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ฯลฯ
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
ปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตท์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซี
สเตอร์  มูฟวิงคอยส์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์  เบรกเกอร์  หม้อแปลง
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าพร้อมขา  หรือก้าน   สายอากาศหรือเสา
อากาศ  ลําโพง  ไมโครโฟน  ไฟฉายสปอตไลท์  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครืองสัญญาณ
เตือนภัยฯลฯ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทําความ
สะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด ถุงใส่ขยะ ถังขยะ นํายาทําความสะอาด ฯลฯ
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
ปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่น ไม้ต่างๆ ยาแนวกันรัว
ซึม นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อม คีม จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน
 เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น โถส้วม อ่างล้างหน้า ราวพาดผ้า ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิง ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ยาประเภทต่างๆ เช่น ยาสามัญประจํา
บ้าน สําลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ยาฉีดยุง แมลงสาบ ยากําจัด
หนู มด ปลวก เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเกษตร เช่น สารเคมี
ป้องกันและจํากัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่นใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดหา จัด
ทํา จ้างเหมา เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฯลฯปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนปฐมวัยและประถม
ศึกษา
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 8,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และอุปกรณ์ทีจํา
เป็น ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์อืนทีจําเป็นเกียวกับกีฬา ฯลฯ
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
ปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 7,000 บาท ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภททีจําเป็นเกียวกับการ
ศึกษา ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา    

วัสดุดนตรี จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์อืนจําเป็นเกียวกับดนตรี ฯลฯ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนปฐมวัย
และประถมศึกษา    

งบลงทุน รวม 306,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 306,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01  ตู้เอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 19,500 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือนกระจกสูง 3
 ชัน ขนาด 91.4 x 45.7 x 182.9 เซนติเมตร  จํานวน 3 หลัง   เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558   เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซือตามราคาในท้องถินหรือ
จังหวัดหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  เพิมเติมครังที 3 ) หน้าที 2 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 6
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02 ม่านหน้าต่างพร้อมติดตัง จํานวน 100,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือม่านหน้าต่างพร้อมติดตัง ห้องโถงอเนกประสงค์
ขนาด 2.80 x 120 ม. จํานวน 14 ช่อง และอาคารห้อง
เรียน ขนาด 2.75 x 2.20 ม. จําวน 11 ช่อง
      เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซือตามราคาในท้องถินหรือ
จังหวัดหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  เพิมเติมครังที 3 ) หน้าที 2 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 7

03  ฉากกันห้องพร้อมติดตัง จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฉากกันห้องพร้อมติดตัง (มุมบ้าน
บอล ขนาด 3.00 x 10.00 ม.  ห้องธุรการ ขนาด 3.00 x 3.30 ม.)     
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซือตามราคาในท้องถินหรือ
จังหวัดหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  เพิมเติมครังที 3 ) หน้าที 3 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 8

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
01  เครืองเสียงพร้อมติดตัง จํานวน 40,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าเพือจัดซือเครืองเสียงพร้อมติดตัง โดยมีรายละเอียดดัง
นี 
      1. เครืองขยายเสียง 550 วัตต์  4-16 โอห์ม 70-100
 โวลท์ PowerMixer550 Watts 4-16   ohms 70-
100V                        จํานวน 1 เครือง
      2. ตู้ลําโพง 6 ?” 2 ทางLINE สีดํา 70-100 V ราคาต่อ
คู่ (4/8/16/30 W)     จํานวน 3 คู่   พร้อมมีเบรกเกอร์เปิดปิด 3 ทาง
      3. ไมโครโฟนไร้สายคุณภาพสูงแบบไมค์คู่ ย่านความถี UHF ทํางาน
ได้ดีในช่วงความถี  745 - 880 MHz หน้าจอแสดงผล
ด้วย VFD Display ปรับระดับความดังของไมโครโฟนได้อิสระ ทัง
ไมโครโฟน A และไมโครโฟน B สามารถรับส่งสัญญาณได้ 100-150
 เมตร  จํานวน 2 ชุด
      4. เครืองเล่น DVD พร้อมช่องต่อ USB              จํานวน 1 เครือง
      5. ตู้เก็บเครืองเสียง วางมิกเซอร์ได้ ขนาดความ
สูง 14 U (AluminiumRACK 14U   ตู้แล็คอลูมิเนียม)
       (เป็นครุภัณฑ์ทีมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณเดือนมีนาคม 2560)     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ
.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิมเติมครังที 3 )  หน้าที 3 บัญชี
ครุภัณฑ์  ลําดับที 12
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01 บอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลือนรางหนีบพร้อมติดตัง จํานวน 17,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าเพือจัดซือบอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลือน ราง
หนีบพร้อมติดตัง จํานวน 2 บอร์ด (ขนาด 120 x 240 ซม.)  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
      เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสํานักงานงบ
ประมาณ จึงจัดซือตามราคาในท้องถินหรือจังหวัดหรือราคาทีเคยจัดหา
อย่างประหยัด   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
. 2564  เพิมเติมครังที 3 )  หน้าที 6 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 18

02 บอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลือนรางหนีบพร้อมติดตัง จํานวน 12,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าเพือจัดซือบอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลือน ราง
หนีบพร้อมติดตัง จํานวน 2 บอร์ด   (ขนาด 90 x 120 ซม.)  
      เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซือตามราคาในท้องถินหรือ
จังหวัดหรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิมเติมครังที 3 )  หน้าที 6 บัญชี
ครุภัณฑ์  ลําดับที 19
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01 เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าเพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1  จํานวน 1 เครือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี 
    1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี    คุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมี หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 แกน
    2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือมีหน่วยประมวลผลเพือ
แสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics  ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
    3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
    5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Intreface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ  ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    7. มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิม
เติมครังที 3 )  หน้าที 4 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 13
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02 เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าเพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล   จํานวน 1 เครือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี 
    1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี
                 คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี ในกรณีทีมี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมี   หน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 แกน
    2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
    3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
    4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
    5. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Intreface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ   ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    6. สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11 b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็น
อย่างน้อย
    7. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  เพิมเติมครังที 3 )  หน้าที 4 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 14

03 เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าเพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  LED 
ขาวดํา   จํานวน   3   เครือง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560)   โดยมีรายละเอียดดังนี 
          1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
          2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
          3. มีความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
          4. มีช่องเชือมต่อ (Intreface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          5. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า   150 แผ่น 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  เพิมเติมครังที 3 )  หน้าที 5 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 15
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04 เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จํานวน 10,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าเพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
แบบ Network จํานวน 1 เครือง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560)   โดยมีรายละเอียดดังนี 
          1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
          2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
          3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
          4. มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
          5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
          6. มีช่องเชือมต่อ (Intreface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Intreface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือ  ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
             8. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น 
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  เพิมเติมครังที 3 )  หน้าที 5 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 16

05 เครืองสํารองไฟฟ้าขนาด  800  VA จํานวน 2,500 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าเพือจัดซือสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA       
จํานวน   1   เครือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560)   โดยมีราย
ละเอียดดังนี 
    1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิม
เติมครังที 3 )  หน้าที 5 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที 17

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 8,701,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,010,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,010,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,288,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน 4 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข) 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองสาธารณสุข 3,500 บาทต่อเดือน จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับต้น 1,500 บาท จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข)
 - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,508,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(เงินเดือน) เงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง จํานวน 13 อัตรา ตามอัตราทีกําหนด โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข)
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 154,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวครา ให้แก่ พนักงานจ้าง
จํานวน 13 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)  
        - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 5,205,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
      1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้   60,000
  บาท 
 เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใน
การเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านใหม่ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
     -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสังการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 3,410,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
01  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุมสันนิบาต
เทศบาล ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ประจํา ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)
02  ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 608,300 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึง อย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้างเสริมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชัก
ฟอง ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญ หรือของทีระลึกต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือ
ทีสาธารณะค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ที
เป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของเทศบาลทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)
- เพือสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี   จํานวน 8,300  บาท  (หมวดเงินอุดหนุนทัวไป) 
 เพือดําเนินการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ที
ได้จากการสํารวจ  โดยให้สํารวจปีละ 2 ครัง (ครังแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครังที 2 ภายในเดือน มิถุนายน  ตัวละ 6 บาท/ต่อปี  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 ยุทธศาสตร์ที 10  แนวทางการพัฒนา  1 หน้า 19  (แผนเพิมเติม ครัง
ที 4) ยุทธศาสตร์ที 10  แนวทางการพัฒนา  1 หน้า 19 ลําดับที 45  
-  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745
 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042
 ลงวันที 10 เมษายน 2561
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03  ค่าบริการกําจัดขยะ จํานวน 1,560,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) 
     - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสังการ พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2)พ.ศ
.2560 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรอง ตังไว้ ทังค่าบริการ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการ
รับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
      -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทังในประเทศและต่าง
ประเทศ    (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)
02  ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษาพร้อมศึกษา
ดูงานการจัดการขยะชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน สถาน
ศึกษาพร้อมศึกษาดูงานการกําจัดการขยะชุมชน ตามความจําเป็นบรรจุใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 25664 ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการ
พัฒนา  2  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)
03  ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นบรรจุในแผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางการพัฒนา  2  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
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04  ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลด
จํานวนประชากรสุนัข

จํานวน 182,600 บาท

       เพือจ่ายเป็นค่าซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อุปกรณ์ฉีดวัคซีน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น และตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  จํานวน  82,560  บาท (หมวดเงิน
อุดหนุนทัวไป)  เพือดําเนินการจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพือ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจํานวน
ประชากรสุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ตามข้อมูลทีสํารวจ
ประชากรสุนัข/แมว  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที 10  แนวทางการพัฒนา  2 หน้า 75 ลําดับที 2
 และแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 (แผนเพิมเติม ครัง
ที 4) ยุทธศาสตร์ที 10  แนวทางการพัฒนา  1 หน้า 19 ลําดับที 3
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)   
   -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561

05 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
ในวันสําคัญต่าง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลอกลําปรุ ปรับพืนทีรอบๆลําปรุให้สวย
งาม เพือสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ตามความจําเป็น  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนา 3 หน้า 53 (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
06 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยังยืน

จํานวน 30,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าจัดเกลือไอโอดีน  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  จัดทํา
เอกสารสือการให้ความรู้เกียวกับสารไอโอดีน  จัดทําป้ายคัทเอาท์ขนาด
ใหญ่  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามคําจําเป็น   บรรจุในแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561 - 2564  (เพิมเติมครังที 4)  ยุทธศาสตร์ที 10  แนวทางการ
พัฒนา 1  หน้า 35  ลําดับที 42  (ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
      เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
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ค่าวัสดุ รวม 1,280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานัก
งาน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ไม้บรรทัดเหล็ก  นํายาลบคําผิด กรรไกร เทปกาว  เก้าอี
พลาสติก ลวดเย็บกระดาษ แปรงลบกระดานดํา กาว ตรายาง  ชอล์ค ขา
ตัง(กระดานดํา) สมุด ทีถูพืน ซองเอกสาร ตะแกรงวางเอกสาร ตลับผง
หมึก เครืองตัดโฟม นําหมึกปรินท์ เครืองตัดกระดาษ  เทป พี วี ซี แบบ
ใส เครืองเย็บกระดาษ นํายาลบกระดาษไข กุญแจ กระดาษไข ภาพ
เขียน ,แผนที คลิป แผงปิดประกาศ เป๊ก แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วย
งาน แผ่นป้าย จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ  เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน มู่ลี,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมจําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตท์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซี
สเตอร์  มูฟวิงคอยส์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์  เบรกเกอร์  หม้อแปลง
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าพร้อมขา  หรือก้าน   สายอากาศหรือเสา
อากาศ  ลําโพง  ไมโครโฟน  ไฟฉายสปอดไลท์  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครืองสัญญาณ
เตือนภัย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก  สบู่ นํายาดับ
กลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน  ถังขยะ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม กระจําเงา โอ่งนํา ที
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข
ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น  นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี ปูนซิเมนท์  ทราย อิฐหรือซิเมนท์
บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู เหล็กเส้น  แปรงทาสี ปูนขาว ไม้
ต่างๆ ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว เสียม เลือย ขวาน  กบไสไม้    เทปวัด
ระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกติง สว่าน โถส้วม  อ่างล้าง
มือ  ราวพาดผ้า  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ รวมถึงเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน นํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ไขควง ประแจ  แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล็อคคลัตช์  กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร  เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถัง
นํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยานตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครืองมือเครืองใช้ทีต้องใช้นํามันเชือ
เพลิง ประกอบด้วย แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลง นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา  นํามันจารบี นํามันเครือง ก๊าส และอืนทีเข้า
รายจ่ายประเภทนี ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ เช่น สําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํายา
ต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว (รวมกํามะถัน กรด ด่าง) ลวดเชือม
เงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลียงเพือการทดลอง วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์  ขุดเครืองมือผ่าตัด  ทีวางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(stethoscope) เปลหามคนไข้ คีม
ถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง เครืองนึง เครืองมือวิทยา
ศาสตร์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กลองและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์  เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน
ละคร  ถุงมือชนิดผ้า ถุงมือชนิดหนัง ผ้าปิดจมูก เสือกักและอุปกรณ์อืน ๆ
 ทีจําเป็นสําหรับพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประ
ม้วนผล  ฮาร์ดดิสก์โดนร์  ซีรีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโม
รีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethemet Card,Lan Card, Anti virus Card,Sound Card ) 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ตดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFIMS) (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) 

งบลงทุน รวม 245,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 245,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01  ตู้เหล็กแบบ  2  บาน จํานวน 11,000 บาท
     เพือจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท  ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2561 ถึง 2564 (เพิมเติมครังที 3) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนา  1 หน้า 6 ลําดับที 20 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)  
02  ตู้เหล็กบานเลือนแบบทึบ จํานวน 4,500 บาท
     เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือนแบบทึบ จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,500
 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2561 ถึง 2564 (เพิมเติมครังที 3) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนา 1 หน้า 6 ลําดับที 21 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) 

03  โต๊ะทํางาน จํานวน 8,000 บาท
     เพือจัดซือโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด ชุด
ละ 8,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 (เพิมเติมครังที 4) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนา  1 หน้า 6 ลําดับที 23 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01  เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 5,800 บาท
     เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที  จํานวน 1 เครือง ตามราคาท้องตลาด  เป็นไปตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 (เพิมเติมครังที 4) หน้า 5 ลําดับ
ที 21 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข) 
02  เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 16,000 บาท
     เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก    (2 core)  
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดี
กว่า จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงไอซีที เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 (เพิมเติมครังที 4) หน้า 6  ลําดับ
ที 22  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
01 ค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 (เพิมเติมครังที 4) หน้า 6  ลําดับที 23
  ( (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท. 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 8 มิถุนายน 2558

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ทัง 12 หมู่บ้าน

จํานวน 240,000 บาท

       โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานในการสาธารณสุขในพืนทีเขต
ชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท  จํานวน  12 หมู่บ้าน  เพือให้
ประชาชน/หมู่บ้าน ในพืนทีได้มีส่วนร่วมดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ
  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 (เพิมเติมครังที 4) ยุทธศาสตร์
ที 10 แนวทางการพัฒนาที 1   หน้า 19  ลําดับที 2 (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 7,308,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,992,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,992,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,814,600 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองช่าง  พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ
กลาง  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 5,600 บาท ต่อเดือน  นักบริหาร
งานระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)  3  อัตรา  อัตราละ 1,500 บาท โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 851,300 บาท
     เพือจ่ายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที
กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงานจ้าง  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง ผู้
บริหารระดับกลาง จํานวน 5,600 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 3,101,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 215,000 บาท
      1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้  200,000
 บาท  เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ประจํา ของกองช่างเทศบาลตําบลบ้านใหม่  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและ
มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ตังไว้  10,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทีได้รับคําสังแต่ง
ตังจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
 1.3 ค่าตรวจแบบแปลน  ตังไว้  5,000  บาท  เพือจ่ายให้เจ้าหน้าทีผู้
ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารของเทศบาลตําบลบ้าน
ใหม่  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลทีมีเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา คณะผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

วันทีพิมพ์ : 12/11/2561  09:39:37 หน้า : 38/54



ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าแบบพิมพ์เขียว/ค่าถ่ายแบบระวางทีดิน จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว/ค่าถ่ายแบบระวางทีดิน (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล  ใน
สือประเภทต่างๆ เช่น  วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
3. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุมสันนิบาต
เทศบาล ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ประจํา ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)
4. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึง อย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้างเสริมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของขวัญ หรือของทีระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที
สาธารณะค่าจ้างเหมาล้างทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก ค่าจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของเทศบาลที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองบุคลากรทีมานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจ
เยียม ทัศนศึกษาดูงาน รวมถึงการเลียงต้อนรับ ค่าเลียงรับรองการ
ประชาคมท้องถิน ประชุมคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการทีได้รับมอบ
หมาย หรือการประชุมทีเกียวข้องกับกิจการอันเป็นประโยชน์ของ
ประชาชนทีเกียวข้องในการประชุมด้วย (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานนอก
สถานที ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําชุมชนของหมู่
บ้าน และผู้เข้าร่วมภาคประชาชน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ในการเดินทางไป
ศึกษาดูงานทังในประเทศและต่างประเทศ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
      เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าวัสดุ รวม 1,484,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และสิงของเครืองใช้ต่างๆ ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ เครืองคํานวณเลข ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน สายอากาศหรือเสา
อากาศ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อนําบาดาล ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง  ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ รวมถึงเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามัน
เตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า ถุงมือ ชุดกัน
ฝน หมวกนิรภัย รองเท้า ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโม
รีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เครือง
อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถนําเข้าประเภทวัสดุ
ลักษณะอืน ๆ ได้ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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งบลงทุน รวม 214,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 214,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน 22,000 บาท
     เพือเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 4 หลัง ราคาหลัง
ละ 5,500 บาท แผนพัฒนาสามปี    2561 – 2564 (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
2. ตู้เหล็ก  4  ลินชัก จํานวน 15,800 บาท
      เพือเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 2 หลัง ราคาหลัง
ละ 7,900 บาท แผนพัฒนาสามปี   25๖๑ – 256๔ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ครุภัณฑ์สํารวจ
1. กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า จํานวน 34,000 บาท
      เพือเป็นค่าจัดซือกล้องระดับ จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 34,000 บาท แผนพัฒนาสามปี 2561 – 2564 (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
2. กล้องวัดมุม (ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 110,000 บาท
     เพือเป็นค่าจัดซือกล้องวัดมุม จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 110,000 บาท แผนพัฒนาสามปี 2561 – 2564 (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
3. เทปวัดระยะ แสตนเลส ขนาด 50 เมตร จํานวน 4,000 บาท
     เพือเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะ แสตนเลส จํานวน 1 อัน ราคาอัน
ละ 4,000 บาท แผนพัฒนาสามปี 2561 – 2564 (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
4. ล้อวัดระยะทาง จํานวน 7,000 บาท
     เพือเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 7,000 บาท แผนพัฒนาสามปี 2561 – 2564 (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA จํานวน 17,400 บาท
     เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครือง ราคาเครือง
ละ 5,800 บาท แผนพัฒนาสามปี 25๖๑ – 256๔ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
2. เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
      เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 4,300 บาท แผนพัฒนาสาม
ปี 2561 – 2564  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,006,500 บาท
งบบุคลากร รวม 658,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 658,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 658,700 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  2  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 347,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 347,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ทบทวนบทบาทหน้าทีคณะกรรมการพัฒนาสตรี จํานวน 25,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมพัฒนาสตรี
ระดับหมู่บ้าน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
2) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 52,800 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนทียากจนมาทํางานในช่วงปิดภาค
เรียน จํานวน 12 คน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือน
เมษายน 2562 จํานวน 22 วัน  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564)
3) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทัวไป

จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
รู้ และทักษะทางวิชาชีพ ฝึกอบรม เป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืมและอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม  สือประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564)
5) ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ กิจกรรมการจัดแสดง/ประกวดผลงานทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิน  การละเล่นพืนบ้าน และรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของผู้สูงอายุ  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม สือประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
7) โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าทีสถาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  อบรมให้ความรู้  เป็นค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครือง
ดืม  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  สือประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ  ฯลฯ
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ประจําปี 2561-2564)
8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติด รณรงค์ อบรมให้ความรู้เพือป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชนในพืนที
ตําบลบ้านใหม่ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วันพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์  ป้าย
โครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 
เพิมเติมแผน ครังที 4)
โครงการจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายต่างๆ และสือประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564)
โครงการณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม  ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
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โครงการปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืม ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครังที 17 จํานวน 190,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บ้าน
ใหม่เกมส์” ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ และจัดซือ - จัด
จ้าง วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง เงินรางวัล  เงินค่าตัดสินของกรรมการ ฯลฯ
 และอืนๆตามกิจกรรมโครงการ
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 76  ลําดับที 1

02 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามที อปท. ได้
จัดการจัดทําการแข่งขัน และอืนๆตามกิจกรรมโครงการ
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 76  ลําดับที 2

03 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอําเภอ/จังหวัด จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
อําเภอ/จังหวัด (เช่น กีฬาศูนย์เด็ก อําเภอคัพ ไทคัพ ฯลฯ) เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซือ - จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ และอืนๆตามกิจกรรม
โครงการ
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 76  ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษ
กาว แฟ้ม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ฯลฯ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตท์ไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซี
สเตอร์  มูฟวิงคอยส์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์  เบรกเกอร์  หม้อแปลง
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าพร้อมขา  หรือก้าน   สายอากาศหรือเสา
อากาศ  ลําโพง  ไมโครโฟน  ไฟฉายสปอตไลท์  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครืองสัญญาณ
เตือนภัยฯลฯ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทําความ
สะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด ถุงใส่ขยะ ถังขยะ นํายาทําความ
สะอาด กระติกนํา แก้วนําฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูก
ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ และอุปกรณ์กีฬาอืนๆ ฯลฯ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01  วันผู้สูงอาย จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย วันผู้สูงอายุและครอบครัว รดนําดําหัวผู้สูงอายุ รายจ่าย
ต่างๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมโครงการ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 46  ลําดับที 1

02  โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมโครงการ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 46  ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 12/11/2561  09:39:37 หน้า : 45/54



03  โครงการวันลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมโครงการ
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 46  ลําดับที 3

04  โครงการส่งเสริมมารยาทไทย "ยิมง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตลอดกาล" จํานวน 120,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอบรมเกียวกับ
มารยาทไทย/ศาสนพิธี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกียวกับวัตถุประสงค์
ตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร จัดซือ - จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
โครงการ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมโครงการ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 80
  ลําดับที 1

05  โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 90,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี
แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมโครงการ
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 81  ลําดับที 1

06  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 80,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน สําหรับเด็กและเยาวชนในตําบลบ้านใหม่ เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมโครงการ
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 81  ลําดับที 2

07  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 150,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดรณรงค์กิจกรรม
ต่างๆเกียวกับพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาข
บูชา อาสาฬหบูชา และวันสําคัญอืนๆทางศาสนา ฯลฯ เช่น ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดซือ - จัดจ้างอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมโครงการ
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที 81  ลําดับที 3
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08  โครงการอิมบุญ  พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด จํานวน 70,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมโครงการอิม
บุญ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัด
ซือ - จัดจ้างอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรม
โครงการ
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิมเติมครังที 3
) ยุทธศาสตร์ที 9 ด้านพัฒนาการศึกษา หน้าที 6 ลําดับที 1

09  โครงการคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 100,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอบรม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร  จัดซือ - จัดจ้างอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมโครงการ
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิมเติมครัง
ที 3) ยุทธศาสตร์ที 9 ด้านพัฒนาการศึกษา หน้าที 6 ลําดับที 2

10 โครงการฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมโครงการ
ฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน จัดซือ - จัดจ้างอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ตามกิจกรรม
โครงการ  
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิมเติมครังที 3
) ยุทธศาสตร์ที 9 ด้านพัฒนาการศึกษา หน้าที 6 ลําดับที 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 11,166,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,166,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 11,166,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
001  โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 จํานวน 510,000 บาท
      เพือก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจารจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 875
 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  บริเวณซอยบ้านนายป๊อก เชือมถนน
ยุทธศาสตร์  หมู่ที 12 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือ  นครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา

002  โครงการวางท่อเมนประปา  หมู่ที 12 จํานวน 100,000 บาท
     เพือก่อสร้างวางท่อขนาด ศก. 1 นิว จํานวน 125 ท่อน  บริเวณตัง
แต่ ก.ศ.น. ถึงสะพานคอนกรีตข้ามลําตะคอง หมู่ที 12 ตําบลบ้าน
ใหม่  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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003  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที 12 จํานวน 793,000 บาท
      เพือก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด ศก. 0.60
 เมตร  จํานวน 153 ท่อน บ่อพัก คสล. จํานวน 17 บ่อพร้อมคืนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมระยะทาง 170.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย  บริเวณหน้าบ้านนายปิน ถึงแยกโรงหล่อ หมู่ที12  ตําบลบ้าน
ใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

004  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที 4 จํานวน 938,000 บาท
     เพือก่อสร้างวางท่อระบายนํา ขนาด ศก. 0.60 เมตร   จํานวน 182
 ท่อน บ่อพัก คสล. จํานวน 20 บ่อ  พร้อมคืนผิวจราจร คสล. รวมระยะ
ทาง  202.00 เมตร เชือมท่อเดิม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณ
บ้าน นางสมปอง ชัยภัณ ถึงบ้าน
นางปลาบู่ ไชยณรงค์ หมู่ที 4 ตําบลบ้านใหม่  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

005  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา  หมู่ที 2 จํานวน 428,000 บาท
     เพือก่อสร้างวางท่อระบายนํา ขนาด ศก. 0.60 เมตรจํานวน 72
 ท่อน บ่อพัก จํานวน 7 บ่อ  พร้อมเสริมผิวจราจร คสล. กว้าง 3
 เมตร  ยาว 79 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 225 ตรม. ป้ายโครงการ 1
 ป้าย บริเวณหน้าบ้านคุณโสภา จนถึงท่าเหนือหมู่ที 2 ตําบลบ้าน
ใหม่  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

006  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 5 จํานวน 903,000 บาท
     เพือก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด ศก. 0.60
 เมตร จํานวน 170 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน  20 บ่อ พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวมระยะทาง 190 เมตร ป้ายโครงการ 1
 ป้าย  บริเวณซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านภูเขาลาด หมู่ที5ตําบลบ้าน
ใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

007  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. และเสริมผิวถนน คสล.  หมู่ที 
6

จํานวน 882,000 บาท

     เพือก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด ศก. 0.80 ม.จํานวน 108
 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 12 บ่อ เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า
 497.22 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย  บริเวณหมู่บ้านย่าโม 5
 ซอย 3 หมู่ที 6  ตําบลบ้านใหม่  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา

008  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 8 จํานวน 566,000 บาท
     เพือก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวน  110
 ท่อน บ่อพัก คสล. จํานวน 12 บ่อ  พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก รวมระยะ 
ทาง 122.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  บริเวณหน้าบ้านนาย
ดี รางขุนทต. หมู่ที 8  ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
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009  โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 1 จํานวน 202,000 บาท
     เพือก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีต บริเวณเลียบปรุ ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 120.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 360
 ตารางเมตร  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  หมู่ที 1 ตําบลบ้านใหม่  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

010  โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 214,000 บาท
     เพือก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีต  ผิวจารจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 124
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 372 ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  บริเวณโนนอุดม หมู่ที 7 ตําบลบ้านใหม่  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

011  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 10 จํานวน 1,177,000 บาท
     เพือก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด ศก. 0.60
 เมตร จํานวน 229 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน  25 บ่อ พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 254.00
 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณซอยมงคล หมู่ที 10 ตําบลบ้าน
ใหม่  อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

012  โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา  หมู่ที 10 จํานวน 986,000 บาท
    เพือก่อสร้างท่อระบายนํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร จํานวน 198 ท่อน บ่อพัก คสล. จํานวน 20 บ่อ  พร้อมเสริมผิ
มจราจร คสล. ระยะทางไม่น้อยกว่า  218 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  บริเวณซอยชานนท์ ถึงบ้านคุณยายเงียบ  ชาญ
ศิริ หมู่ที 10 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

013  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที 9 จํานวน 1,000,000 บาท
     เพือก่อสร้าถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 528.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,640 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ดําเนินการบริเวณ
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที 9
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

014  โครงการวางท่อระบายนํา  หมู่ที 3 จํานวน 956,000 บาท
     เพือก่อสร้างวางท่อระบายนํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร ท่อ คสล.
จํานวน 180 ท่อน ระยะทาง 200 เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 20
 บ่อ พร้อมป้าย  โครงการ จํานวน 1 ป้าย บริเวณวัดศีรษะสิบ  ถึงร้านอิ
สานเขียว หมู่ที 3 ตําบลบ้านใหม่  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

015  โครงการตีเส้นจราจร จํานวน 200,000 บาท
     เพือทาสีตีเส้นจราจร  และเครืองหมายจราจรบนผิวทาง  พืนทีไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร  บริเวณภายในเขต ทต.บ้านใหม่ อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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016  โครงการขุดลอกท่อระบายนํา จํานวน 500,000 บาท
      เพือขุดลอกท่อระบายนํา  ภายในเขต ทต.บ้านใหม่ อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

017 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันนักเรียน จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันนักเรียน
     1. เทคอนกรีตปรับพืนพร้อมปูผิวกระเบือง
     2. ทีแปรงฟันนักเรียน คสล.ขนาด 0.40 X 6.00 ม. พร้อมก็อกนํา 16
 ตัว 
      3. ระบบทางระบายนําทิง
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และดําเนิน
งานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มาตรฐานที 3 ด้านอาคาร สถานที สิงแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิม
เติมครังที 3 ) ยุทธศาสตร์จังหวัดที 6 ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 2 ลําดับที 10  (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

018 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 155,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยเทคอนกรีตขนาดพืนที 155.00 ตร.ม.
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และดําเนิน
งานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มาตรฐานที 3 ด้านอาคาร สถานที สิงแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิม
เติมครังที 3 ) ยุทธศาสตร์จังหวัดที 6 ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 3 ลําดับที 11 (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

019  ค่าก่อสร้าง สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือ คณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรม
บัญชีกลาง ที กค (กวจ) 0405.2/ว110  ลงวัน
ที  5  มีนาคม  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
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020  โครงการสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดที 1  รัวเหล็กสเตลเล
สกันพร้อมประตูเลือน เปิด-ปิด  ขนาด 0.90 x 3.80 ม.  จุดที 2 รัวเหล็ก
สเตลเลสกันพร้อมประตูพับเปิด - ปิด  ขนาด 0.90 x 2.6 ม.   จุดที 3  รัว
เหล็กสเตลเลสกัน ขนาด 0.90 x 4.50 ม.
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และดําเนิน
งานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน มาตรฐานที 3 ด้านอาคาร สถานที สิงแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  เพิม
เติมครังที 3 ) ยุทธศาสตร์จังหวัดที 6 ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 3 ลําดับที 14 (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

021  โครงการติดตังป้ายชือถนนและป้ายซอย จํานวน 400,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าติดตังป้ายบอกชือถนน  และชือซอย ถนนมุขมนตรีและ
ถนนสายหลักในพืนทีตําบลบ้านใหม่  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
. 2561-2564  เพิมเติมครังที 3  หน้า 2  ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01 โครงการปรับปรุงพืนทีหน้าชันเรียน จํานวน 56,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซมบริเวณหน้าชัเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เทศบาลตําบลบ้านใหม่  โดยปรับระดับพืนสูง ขนาด 16.00  ตร
.ม.  พร้อมปูผิวกระเบือง  12 นิว x 12 นิว  ขนาดพืนที  70  ตร.ม.  
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ดําเนินการงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  มาตรฐานที 3  ด้านอาคาร  สถานที  สิงแวด
ล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
) เพิมเติมครังที 3   ด้านพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 2  ลําดับที 9
 (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 869,400 บาท
งบบุคลากร รวม 469,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 469,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,400 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  1 อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน  1  อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ ให้แก่ พนักงานจ้าง  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือหญ้าแฝก วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าปรับพืนทีในการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
2) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ฝึกอบรมให้ความ
รู้และศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวันพร้อมเครืองดืมและอาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชา
สัมพันธ์ ป้ายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564)
4) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิมพืนทีสีเขียว) จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ ต้นไม้ และค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ป้ายโครงการ ค่าปรับพืนทีในการปลูกต้นไม้ ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564)
5. โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืมและ
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ   (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมครังที  4)
6) โครงการฟืนฟู ดูแลรักษาแม่นําลําคลอง เพือความยังยืนคู่ชุมชน จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานในการฟืนฟู ดูแล รักษา แม่นําลํา
คลอง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครือง
ดืม ป้ายโครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมครังที  3)

6. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์
และส่งเสริมพันธุกรรมพืชในท้องถิน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครืองดืมและอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม สือประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี ประจําปี 2561 – 2564 เพิมเติมครังที  4)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาวัสดุทีใช้ในการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์
ปีกและสัตว์นํา  นําเชือพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน  จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองหยอดหรือว่าน
เมล็ดพันธุ์ เครืองทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครืองดัก
แมลง อวน กระชัง และเพือปลูกพันธุ์ไม้ตามสถานทีทีอยู่ในความควบคุม
ของเทศบาล ฯลฯ 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 29,389,100 บาท
งบกลาง รวม 29,389,100 บาท
งบกลาง รวม 29,389,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 620,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ใน
อัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้าง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 500,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  เพือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินงานของกิจการประปา

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 22,000,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ตามภารกิจถ่ายโอน
มาตรา  16 แห่ง พรบ.กําหนดแผน และขันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ
. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552  และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,200,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ตามภารกิจถ่ายโอน
มาตรา  16 แห่ง พรบ.กําหนดแผน และขันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ
. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552  และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ตามภารกิจถ่ายโอน
มาตรา  16 แห่ง พรบ.กําหนดแผน และขันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ
. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552  และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
      เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  ฉุกเฉิน  บรรเทาสาธารณภัย  ช่วย
เหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุไม่คาด
หวัง  เช่น อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง  ฯลฯ  หรือความจําเป็นอืนใด
ทีมีความสําคัญมากในการดําเนินงานของเทศบาลฯ  ซึงไม่มีการตังงบ
ประมาณเพือการนันไว้ ตามความเหมาะสม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินบํารุงสันนิบาต จํานวน 83,600 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาต  โดยคํานวณอัตราร้อย
ละ  0.00167  ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เทศบาลมีงบประมาณ
รายรับจริงทัวไปประจําปีทีผ่านมาจํานวน  84,643,440.21 บาท  หักเงิน
อุดหนุน จํานวน  34,630,021 บาท  คงเหลือยอดเงิน
คํานวณ  50,013,419.21  คิดเป็นร้อยละ 0.00167  เป็นจํานวน
เงิน  83,522.41 บาท  ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้หรือเงินอุดหนุน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ทต.บ้านใหม่ จํานวน 401,500 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ทต.บ้านใหม่ ต่อ
ประชากรทุกสิทธิในพืนทีทีมีกองทุนตําบล  ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุน
ให้เทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศา (ค่าทําศพ) ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,040,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
โดยคํานวณตังไว้ร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีตามงบประมาณทัวไป  ไม่
รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน
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