
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลลําใหม่
อําเภอ เมืองยะลา   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 35,057,467 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,888,520 บาท
งบบุคลากร รวม 8,211,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร “อบต” และ
ทีปรึกษาของผู้บริหาร อบต.  ตังจ่ายไว้  514,080.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหาร “อบต.”  
และทีปรึกษาของผู้บริหาร อบต. ตังจ่ายไว้ 42,120.- บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษทีจ่ายให้ทีปรึกษาของผู้บริหาร 
อบต. ตังจ่ายไว้  42,120.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษาของผู้บริหาร อบต. 
 ตังจ่ายไว้  86,400.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา      
สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต. ตังจ่ายไว้ 1,368,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,159,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,800,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานส่วนตําบลจํานวน  
12  อัตรา ตังจ่ายไว้  3,800,000- บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 417,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่  
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ  ตังจ่ายไว้  87,000.-  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที  
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จํานวน 12 คน  ตังจ่ายไว้ 330,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 3 อัตรา  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ  
ตังจ่ายไว้  168,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัด อบต.  
ตังจ่ายไว้  84,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  9  อัตรา  
ตังจ่ายไว้  1,300,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 390,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราว   ให้แก่  
พนักงานจ้าง  ตังจ่ายไว้ 120,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที  
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พนักงานจ้าง) จํานวน 9 คน 
ตังจ่ายไว้ 270,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 3,745,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป และเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและประชาชนทีมาช่วยปฏิบัติราชการให้แก่ อบต.  
ตังจ่ายไว้ 100,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ตังจ่ายไว้  60,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 145,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (ค่าเช่าซือบ้าน, ผ่อนชําระเงินกู้
เพือสร้างบ้าน) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  
ตังจ่ายไว้ 145,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และผู้บริหาร อบต. ตังจ่ายไว้ 50,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 2,490,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   หรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอกและงานอืนๆ 
  -  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติ ต่างๆ
  -  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ
  -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา
  -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมายาม จ้างเหมาแม่บ้าน
 ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ ฯลฯ
  -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
  -  ค่าจ้างทําเว็บไซด์และเช่าเนือที
ตังจ่ายไว้ 1,000,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  400,000.- บาท
เงินอุดหนุนทัวไป  600,000.- บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
 - ค่ารับรอง  ตังจ่ายไว้  40,000.- บาท  แยกเป็น (1) ค่ารับรอง  
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ  20,000.- บาท  (2) ค่าเลียงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิน 20,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง 
ราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเด็กแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เป็นต้น ตังจ่ายไว้  200,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 350,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน  
ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที เกียวกับงาน
ในอํานาจหน้าที ตังจ่ายไว้ 350,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏในหน้า 150 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ 
หรือเงินรางวัล

จํานวน 750,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
 -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง เลือกตังซ่อม สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตําบล 
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น  
ค่าเบียเลียง  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
 -ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น และความเหมาะสม
 -ค่าพวงพาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการ วันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความ
สําคัญ  ตังจ่ายไว้  350,000.-  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  50,000.- บาท  
จากเงินอุดหนุนทัวไป  700,000.- บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
รถยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ   ตังจ่ายไว้  150,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ และเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําสะอาด
เพือบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตังจ่ายไว้  80,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 40,000.- บาท  
จากเงินอุดหนุนทัวไป  40,000.- บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  
ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ฯลฯ  ตังจ่ายไว้  20,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น   
ยางรถยนต์ แบตเตอรี นํากลัน ฯลฯ ตังจ่ายไว้  50,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซินนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน
สําหรับรถราชการ  ยานพาหนะ  เช่น นํามันเครือง นํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน  ฯลฯ ตังจ่ายไว้  250,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  200,616.-  บาท
จากเงินอุดหนุนทัวไป 49,384.-  บาท  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย 
แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ  
ตังจ่ายไว้  20,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  
หมึกพิมพ์  โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
ตังจ่ายไว้  70,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  ตังจ่ายไว้ 10,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหาร  
ส่วนตําบล ตังจ่ายไว้  300,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 200,00.-  บาท 
จากเงินอุดหนุนทัวไป 100,000.- บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังจ่ายไว้ 10,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณีย์  ตังจ่ายไว้  10,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
ตังจ่ายไว้  80,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 40,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 40,000.- บาท

งบลงทุน รวม 931,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 931,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารชนิด ขาว-ดํา
จํานวน 1 เครือง  ตังจ่ายไว้  100,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(ปรากฏในหน้า 163 ข้อ 8 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี) 
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์/ราคาท้องตลาด
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 787,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง   
แบบดับเบิลแคบ  ชนิดขับเคลือน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2400 ซีซี หรือ
กําลังส่งเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน  ตังจ่ายไว้  787,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 162 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ 
จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายไว้ 22,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 162 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ชนิดสี     
จํานวน 2 เครือง  ตังจ่ายไว้  20,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 162 ข้อ 3 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า
จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายไว้ 2,800.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 164 ข้อ 9 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งานบริหารงานคลัง รวม 2,417,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,865,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,865,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 970,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานส่วนตําบล
จํานวน  4  อัตรา ตังจ่ายไว้  970,000- บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 145,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่  
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ  ตังจ่ายไว้  25,000.-  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที  
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จํานวน 4 อัตรา  ตังจ่ายไว้ 120,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารจํานวน ๓ อัตรา  
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ  ตังจ่ายไว้  42,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  1 อัตรา  
ตังจ่ายไว้  250,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที  
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ลูกจ้างประจํา) จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายไว้ 30,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา  
ตังจ่ายไว้  320,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราว   ให้แก่  
พนักงานจ้าง  ตังจ่ายไว้ 48,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้
  
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที  
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พนักงานจ้าง) จํานวน 2 อัตรา 
ตังจ่ายไว้ 60,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 542,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป   
ตังจ่ายไว้ 120,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ตังจ่ายไว้  20,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (ค่าเช่าซือบ้าน, ผ่อนชําระเงินกู้
เพือสร้างบ้าน) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  
ตังจ่ายไว้ 42,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และผู้บริหาร อบต. ตังจ่ายไว้ 20,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   หรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอกและงานอืนๆ 
  -  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติ
                        ต่างๆ
   -  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ
  -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา
  -  ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบียประกันภัย
  -  ค่าธรรมเนียมกรณีถอนคือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  ตามประมวลกฎหมายทีดิน กรณีการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรการสนับสนุเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ตามหลักเกณฑ์ทีคณะรัฐมนตรกําหนด ลงวันท่ี 26 มีนาคม  2558 
                -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหาม สัมภาระ
 ค่าบริการกําจดปลวก ฯลฯ ตังจ่ายไว้ 100,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 50,000.-  บาท 
จากเงินอุดหนุนทัวไป 50,000.-  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น  
ค่าเบียเลียง  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามภาระหน้าทีรับผิดชอบ
ของกองคลัง ตังจ่ายไว้ 100,000.-  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  60,000.-  บาท 
จากเงินอุดหนุนทัวไป 40,000.- บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เช่นรถยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ   ตังจ่ายไว้  50,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ และเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําสะอาด
เพือบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตังไว้  20,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  
ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ฯลฯ  ตังจ่ายไว้  10,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  
หมึกพิมพ์  โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
ตังจ่ายไว้  50,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 30,000.-  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 20,000.-  บาท
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  
ตังจ่ายไว้ 10,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 2 เครือง
ตังจ่ายไว้ 10,000.-  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏในหน้า 162 ข้อ 3 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 380,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ของ อปพร.
ตามคําสังขององค์การบริหารส่วนตําบลลําใหม่ 
ตังจ่ายไว้ 380,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าฝึกอบรม /ทบทวน / อปพร. จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 1 รุ่น
จํานวน 25 คน ตังจ่ายไว้ 100,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
(ปรากฎในหน้า 159 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน ตังจ่ายไว้  20,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏในหน้า 159 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,686,117 บาท
งบดําเนินงาน รวม 546,117 บาท
ค่าวัสดุ รวม 546,117 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 546,117 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียน2 ภาคเรียน 260 วัน 
จํานวนนักเรียน 285 คน (อัตราคนละ 7.37 บาท)
ตังจ่ายไว้  546,117.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฎในหน้า 123ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,140,000 บาท
-  เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน  
ให้แก่โรงเรียนบ้านปอเยาะ จํานวน  91 คน อัตราคนละ
๒๐ บาท/วัน จํานวน 200 วัน  ตังจ่ายไว้ 364,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฎในหน้า 123 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

-  เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน  
ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าพ้อ จํานวน 77 คน อัตราคนละ
20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  ตังจ่ายไว้ 308,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฎในหน้า 123 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

-  เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน  
ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งคา จํานวน  53  คน อัตราคนละ
20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  ตังจ่ายไว้ 212,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฎในหน้า 123 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

-  เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน  
ให้แก่โรงเรียนวัดลําใหม่  จํานวน 64  คน อัตราคนละ
20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  ตังจ่ายไว้  256,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฎในหน้า 123 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,568,000 บาท
งบบุคลากร รวม 802,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 802,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 550,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานส่วนตําบลจํานวน 2 อัตรา 
ตังจ่ายไว้  550,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานทีปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ  จํานวน  2  อัตรา  
เป็นเงิน 60,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม ตังจ่ายไว้    42,000.-  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายไว้  108,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
 จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายไว้  12,000.-  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
-   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างทีปฏิบัติ
งานประจําสํานักงานในพืนทีพิเศษ  จํานวน  1  อัตรา
 ตังจ่ายไว้  30,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 756,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  ตังจ่ายไว้   50,000 .- บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตังจ่ายไว้ 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (ค่าเช่าซือ,ผ่อนชําระเงินกู้เพือสร้างบ้าน) 
    ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายไว้ 36,000.-  บาท  
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ตังจ่ายไว้ 30,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
 
    -  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ
    -  ค่าเบียประกันต่างๆ
    -  จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 
ตังจ่ายไว้  350,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 250,000.- บาท
จากเงินเงินอุดหนุนทัวไป 100,000.-  บาท 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึงเป็นวนสําคัญ
ของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ 
ตังจ่ายไว้ 20,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็น
            - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบียเลียง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายไว้  50,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 40,000.- บาท  
จากเงินอุดหนุนทัวไป 10,000.- บาท

วันทีพิมพ์ : 17/7/2561  09:06:14 หน้า : 11/20



โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
             - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม ตังจ่ายไว้ 30,000.-  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้าที  149  ข้อที 3 ของแผนพัฒนา 4 ปี) 

โครงการให้ความรู้เรืองการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้เรืองการคัดแยกขยะ 
ตังจ่ายไว้  50,000.-   บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฎในหน้าท่ี 148 ข้อที 2 ของแผนพัฒนา 4 ปี)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
ตังจ่ายไว้  20,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตังจ่ายไว้  25,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  นํายาพ่นหมอกควัน  
ทรายอะเบท  ยาแก้เท้าเปือยปากเปือย วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ทีตรวจสารเสพติด ยารักษาโรคต่างๆ 
แจกจ่ายให้ชาวบ้าน  ตังจ่ายไว้  50,000.-  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
ทําป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคต่าง ๆ  
และป้ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ตังจ่ายไว้  15,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  
หมึกพิมพ์  โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
ตังจ่ายไว้  20,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็ฯค่าซ้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 ใบ
ตังจ่ายไว้ 10,000.-  บาท ต้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฎในหน้า 165 ข้อ 13 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์/ราคาท้องตลาด
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,611,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,002,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,002,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,220,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  พนักงานส่วนตําบล
จํานวน  4  อัตรา    ตังจ่ายไว้  1,220,000.-บาท    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่  
พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับ  ตังจ่ายไว้  18,000.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานประจํา  
สํานักงานในพืนทีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงการคลังให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายไว้  120,000.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารจํานวน 1 อัตรา 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ  ตังจ่ายไว้  42,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 440,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน  3  อัตรา  ตังจ่ายไว้ 440,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 162,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราว      ให้แก่
พนักงานจ้าง  ตังจ่ายไว้  72,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานประจํา  
สํานักงานในพืนทีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงการคลังให้แก่
พนักงานจ้าง ตังจ่ายไว้  90,000.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 1,605,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น  
ประโยชน์ อบต.  ตังจ่ายไว้  100,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการจัดซือหรือ  
จัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้างที  
อบต.แต่งตัง  ซึงมิได้มีหน้าทีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ตังจ่ายไว้  30,000.-บาทตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตังไว้  10,000.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายไว้ 78,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ   หรือจ้างแรงงานบุคคล
ภายนอกและงานอืนๆ 
  -  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติ
                        ต่างๆ
   -  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ
   -  ค่าติดตังประปา  ติดตังมาตรวัดพร้อมอุปกรณ์
   - ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบียประกัน
   - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ฯลฯ ตังจ่ายไว้   150,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท 
จากเงินอุดหนุนทัวไป 50,000.- บาท 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น  
ค่าเบียเลียง   ค่ายานพาหนะ   ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ    
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายไว้  50,000.-บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงทรัพย์สินต่างๆ  ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง  เช่น ซ่อมแซมถนน,สะพาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศและอืน ๆ  
ตังจ่ายไว้  300,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 887,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตังจ่ายไว้ 50,000.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่างและในส่วน
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า
บัลลาส  สตาร์ทเตอร์  ฯลฯ  ตังจ่ายไว้  250,000.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  80,000.- บาท  
จากเงินอุดหนุนทัวไป 170,000.-  บาท 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 297,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง   ในการซ่อมแซมบ้าน
ช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ 
และ  ใช้ในกิจการของ  อบต.  เช่น  กระเบือง  ปูนซีเมนต์  
ทราย หิน  ไม้  ฯลฯ ตังจ่ายไว้  297,000.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท
จากเงินอุดหนุนทัวไป 197,000.-  บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซินนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน
สําหรับรถราชการ  ยานพาหนะ  เครืองตัด เครืองตบ 
เช่น นํามันเครือง   นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  ฯลฯ 
ตังจ่ายไว้  150,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือนํายาต่างๆ  และเคมีภัณฑ์  เช่น  
คลอรีน  กํามะถัน  กรดต่างๆ  ฯลฯ  ทีเกียวข้องกับการผลิต
นําประปาและงานอืนๆ  ตังจ่ายไว้  30,000.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  
ของกองช่าง  เช่น ไวนิล แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ พู่กัน
และสี กระดาษโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ 
ตังจ่ายไว้ 10,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นซีดี  
แผ่นดีวีดี หมึกพิมพ์  ตลับหมึก โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้อง  
กับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายไว้ 100,000.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  50,000.-  บาท
จากเงินอุดหนุนทัวไป 50,000.-  บาท

งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือเทปวัดระยะทางสแตนเลส จํานวน 4,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  เทปวัดระยะทางสแตนเลส   
ความยาว  50  เมตร  ตังจ่ายไว้  4,000.-บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฎในหน้าที
164  ข้อที 11 ของแผนพัฒนาสีปี)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,741,200 บาท
งบลงทุน รวม 1,741,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,741,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างดาดหินฝาย 3 จุด จํานวน 446,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดเรียงหินยาแนว 
จํานวน 3  แห่ง บริเวณฝายกันนําคลองบ้านลูกา 
ตังจ่ายไว้ 446,000.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฎในหน้าที 92 ข้อที 8 ของแผนพัฒนา 4 ปี)
ซ่อมแซมคูนําสาธารณะ สายต้นตาล - บ้านปีซัด จํานวน 13,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคูระบายนําสาธารณะ 
สายต้นตาล - ปีซัด หมู่ท่ี 1  กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 540.00 เมตร ลึกเฉลีย 0.80 เมตร 
ตังจ่ายไว้ 13,800.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฎในหน้าที 89 ข้อที 2 ของแผนพัฒนา 4 ปี)
บุกเบิกถนน ซอยบาสอ จํานวน 58,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก 
สายซอยบาสอ หมู่ที 3  กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตังจ่ายไว้ 58,400.-  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฎในหน้าที 91 ข้อที 6 ของแผนพัฒนา 4 ปี)
วางท่อบล็อก 4 เหลียม สายแยกอ่าวขาว จํานวน 494,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียม 1 แห่ง ถนนรอบสระอ่าว
ขาว ขนาด 2 ช่อ 2.10 x2.10 เมตร ความยาว 8.00 เมตร ทํามุม 45
 องศา กับแนวตังฉาก แนางทาง หมู่ท่ี 7 บ้านสีคง ตังจ่ายไว้ 494,000
.-  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฎในหน้าที 93 ข้อที 10 ของแผนพัฒนา 4 ปี)
เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยลงถ. 57-016 หน้าวัด-ปอเยาะ จํานวน 729,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง ยล.ถ. 57-016 สายบ้านหน้าวัด - บ้านปอเยาะ 
หมู่ที 4  ช่วงที 1 กม. 1+000- กม.1+222 กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 222.00 เมตร ช่วงท่ี 2 กม.1+222-กม.1+377 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,774 ตารางเมตร 
ตังจ่ายไว้ 729,000.-  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฎในหน้าท่ี 92 ข้อที 7 ของแผนพัฒนา 4 ปี)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตําบล จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล  
หมู่ที 1-7  ตังจ่ายไว้ 30,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 156 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆของผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ   
ของผู้สูงอายุ หมู่ที 1 - 7 ตังจ่ายไว้  80,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า  141 ข้อ 7  ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

โครงการส่งเสริมและพัมนาคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ทีพึงในตําบลลํา
ใหม่

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
/ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ทีพึงในตําบลลําใหม่ ตังจ่ายไว้  30,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า  141 ข้อ  7  ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัวในตําบลลําใหม่ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว  
ในตําบลลําใหม่ ตังจ่ายไว้  70,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า  140 ข้อ  5  ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ    
หมู่ที 1-7  ตังจ่ายไว้  150,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(ปรากฏในหน้า 142  ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลลําใหม่  ตังจ่ายไว้ 50,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฎในหน้า 140 ข้อ 6 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้ถึงพิษภัยของ   
ยาเสพติด แก่เยาวชนกลุ่มเสียง  ตังจ่ายไว้ 100,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(ปรากฏในหน้า 138 ข้อ 2 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ตังจ่ายไว้ 30,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 160  ข้อ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชนตําบลลําใหม่

จํานวน 280,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   
เพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตําบลลําใหม่
ตังจ่ายไว้ 280,000.- บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 129 ข้อ 10 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล
ตะกร้อ ฯลฯ ตังจ่ายไว้ 100,000.- บาท 
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(ปรากฏในหน้า 130 ข้อ 11 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 362,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 330,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียวกับพิธีทาง   
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน ตังจ่ายไว้
300,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏในหน้า 129 ข้อ 9 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุน   
ภูมิปัญญาท้องถิน  ตังจ่ายไว้  30,000.- บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
(ปรากฏในหน้า 127 ข้อ 6 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี

งบเงินอุดหนุน รวม 32,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอเมืองยะลา  
จัดทําโครงการ จัดขบวนแห่งานสมโภชศาลหลักเมือง
และงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจําปี 2561 
ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถินในเขตอําเภอเมืองยะลา 
ประจําปี2561 ตังจ่ายไว้ 15,000.- บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 126 ข้อ 3 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 17,500 บาท
อุดหนุนชมรมว่าวบินตําบลลําใหม่
-เพือจ่ายอุดหนุนให้แก่ชมรมว่าวบินตําบลลําใหม่   
ตามโครงการ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน
กิจกรรมการประดิษฐ์และการละเล่นว่าว
ตังจ่ายไว้ 17,500.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏในหน้า 128  ข้อ 8 ของแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
        -ค่าพันธุ์ต้นไม้ ปลูกตกแต่งทีทําการ อบต.
        -ค่าจัดซือเมล็ดพันธุ์พืชแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 
ปลูกหลังฤดูเก็บเกียวข้าว  เพือเพิมรายได้  
ตังจ่ายไว้  20,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,343,130 บาท
งบกลาง รวม 9,343,130 บาท
งบกลาง รวม 9,343,130 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตังจ่ายไว้         
120,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,960,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ในเขตพืนทีตําบลลําใหม่ จํานวน 7 หมู่บ้าน  
ตังจ่ายไว้ 5,960,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,540,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้กับคนพิการ 
ในเขตพืนทีตําบลลําใหม่ จํานวน 7 หมู่บ้าน 
ตังจ่ายไว้ 1,540,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์
ในเขตพืนทีตําบลลําใหม่ จํานวน 7 หมู่บ้าน
ตังจ่ายไว้ 30,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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สํารองจ่าย จํานวน 1,384,116 บาท
- เพือจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน เช่น อุทกภัย วาตภัย   
อัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ตังจ่ายไว้ 1,384,116 .-  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  220,000.- บาท  
จากเงินอุดหนุนทัวไป  1,164,116.-  บาท 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลลําใหม่ ตังจ่ายไว้ 150,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 159,014 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน ซึงเป็นสวัสดิการของพนักงานส่วน
ตําบล  ตังจ่ายไว้  159,014 .- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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