
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,156,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,617,680 บาท

งบบุคลากร รวม 6,001,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่
พัฒนาและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ละลมใหม่พัฒนา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต
. สมาชิกสภา อบต. (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภา อบต. (สํานักงานปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,257,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,426,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด (สํานักงานปลัด)
ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลัด
ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นิติกร  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  1  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) และหัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) (สํานักงาน
ปลัด)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 181,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําสํานักงานปลัด (สํานักงานปลัด)
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 385,200 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้าง
    ทั่วไป (สํานักงานปลัด)
        ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน1ตําแหน่ง 
                        เป็นเงิน   126,500   บาท
        ตําแหน่ง   พนักงานขับรถ 1 ตําแหน่ง    เป็นเงิน   150,700   บาท
        ตําแหน่ง   คนงานทั่วไป 1 ตําแหน่ง      เป็นเงิน    108,000
   บาท 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถ 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป 1 ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 2,431,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 588,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัดที่ได้
รับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับบุตรให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจําที่ได้รับ
สิทธิ (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,078,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 175,000 บาท

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างและผู้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลส่งเข้าฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
-ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อ
เติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่า
ถ่ายเอกสาร เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล (สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 48,000 บาท
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม จํานวน 8,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
อาหารว่าง ค่าของที่ระลึก เป็นต้น
-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัด
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
-โครงการจัดงานวันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ  จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน  50,000.-  บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เนื่อง
ในงานพิธีและโอกาสสําคัญต่างๆ (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบรหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานป่ลัด)

โครงการลด ละ เลิกอบายมุขสร้างสุขเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลด ละ เลิกอบายมุขสร้างสุข
เยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด)

โครงการวัยรุ่นมีรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัยรุ่่นปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่า
จัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด)
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โครงการให้ความรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้กฎหมายให้แก่
ประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง เพลา ยาง
นอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู หน้อนํ้ารถ
ยนต์ กระจก กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง เป็น
ต้น (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะและขนส่ง
ตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน จาระบี นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันหล่อลื่น เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็น
ต้น (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป สาย
เคเบิล เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการ อาคารหรือโรงเรือนอื่นหรือ
ไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (สํานักงานปลัด)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับอาคารที่ทําการ อาคารหรือโรงเรือนอื่นซึ่ง
เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน รวมถึงค่าโทรศัพท์สํานักงาน  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไปรษณีย์ เช่น ค่า
ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าจัดส่งเอกสาร พัสดุภัณ์ ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงิน เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 161,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 161,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมโครงชุป จํานวน 30 ตัว จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุนวมโครงชุป จํานวน 30 ตัว เพื่อใช้สําหรับการ
ประชุม หรือฝึกอบรม (สํานักงานปลัด)

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จํานวน 50 ตัว จํานวน 14,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 50 ตัว เป็นเงิน 14,000 บาท เพื่อใช้ใน
การประชุมหรือการฝึกอบรม (สํานักงานปลัด)

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 5 ตัว จํานวน 23,400 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว เป็นเงิน 23,400 บาท สําหรับ
พนักส่วนตําบลของสํานักงานปลัด (สํานักงานปลัด)

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมติด
ตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ราย
ละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักงานปลัด)

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 จํานวน 1 ชุด จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หน้า 10 หมู่ 9 จํานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 8,500 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักงานปลัด) 

ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง สําหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุุ จํานวน 1 ถัง

จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง สําหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 2,100 บาท (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ของสํานักงานปลัด (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สํานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 13,000 บาท
เพื่ออุดหนุนอําเภอโชคชัย ตามโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงาน
ประเพณีต่างๆ จํานวน 13,000 บาท (สํานักงานปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลหน่วยงานภายนอกให้ทําการสํารวจและประเมิน
ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,044,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,086,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,086,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,567,080 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล / เงินปรับปรุง
      เงินเ◌ืดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  (กองคลัง)
         ตําแหน่่ง   ผู้อํานวยการกองคลัง
         ตําแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ        1  ตําแหน่ง
         ตําแหน่่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 1  ตําแหน่ง
         ตําแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ       1  ตําแหน่ง
         ตําแหน่ง   นักวิชาการพัสดุชํานาญการ                   1  ตําแหน่ง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่  ผู้อํานวยการกองคลัง (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 459,600 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
       พนักงานจ้างทั่วไป  ของกองคลัง    (กองคลัง)
               ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1   ตําแหน่ง
                               เป็นเงิน    138,000.-   บาท
               ตําแหน่ง    ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ                1   ตําแหน่ง
                               เป็นเงิน    213,600.-   บาท
               ตําแหน่ง    คนงานทั่วไป                            1   ตําแหน่ง
                                เป็นเงิน   108,000.-   บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
       เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
        ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 254,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่
     พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ให้แก่
       พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
         เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ของกองคลัง
          ที่ได้รับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน   (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                จํานวน    25,000.-    บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน   ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับบุตรให้แก่
          พนักงานส่วนตําบล   ของ  กองคลังที่ได้รับสิทธิ  (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 260,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จํานวน     260,000.-  บาท  ดังนี้
     -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน      จํานวน    30,000.-    บาท
            เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
            พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง    (กองคลัง)
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ                        จํานวน   200,000.-   บาท
            เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
            หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดังแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
            ก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   เช่น
            ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
            ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเข้าปกหนังสือ ฯลฯ    (กองคลัง)
    -  ค่าจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  จํานวน    30,000.-    บาท
            เพื่อจ่ายเป็นค่าใฃ้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนที่ภาษี
            และทะเบียนทรัพย์สิน   (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
         ตําบลและพนักงานจ้าง  ของกองคลัง  เช่่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
         ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   เป็นต้น  (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   
        ของกองคลัง    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ   อุปกรณ์  สิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้
    ในการปฎิบัติงานของสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  นํ้ายาลบคําผิด  
    ที่เย็บกระดาษ   เป็นต้น     (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
         เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบํารุง  ดูแลรักษาความ
         สะอาดภายในที่ทําการ  เช่น  ไม้กวาด  แปรง   เข่ง   ถ้วย  ชาม 
         แก้วนํ้า  กระติกนํ้าแข็ง  นํ้ายาทําความสะอาด เป็นต้น(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็น  วัสดุ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   เช่น  อุปกรณ์บันทึก
        ข้อมูล   ตลับหมึกเครื่องพิมพ์  แป้นพิมพ์  เมาส์   แผ่นกรองแสง 
        เมมโมรี่ชิป   สายเคเบิล   ของกองคลัง   เป็นต้น  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000  บีทียู จํานวน  
1  เครื่่อง

จํานวน 21,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
          ขนาด  18,000  บีทียู    จํานวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน
           21,000.-  บาท   (กองคลัง)

โต๊ะชุดเข้ามุม  ขนาด W80 x D120 x  H75 cmหนา 24mm   จํานวน 1 
ชุด

จํานวน 7,000 บาท

  
    เพื่อจ่ายเป็น  - ค่าโต๊ะชุดเข้ามุม  ขนาด  W80xD120xH75 cm 
                         หนา 24 mm    จํานวน  1  ชุด    (กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์   สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  (Network)  จํานวน   1  
เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็น  -  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมาวลผล 
                           แบบที่ 2(Network ) จํานวน   1  เครื่อง 
          (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์  ICT กําหนด)  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าชุด ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,858,348 บาท

งบบุคลากร รวม 1,542,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,542,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,140,400 บาท

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  ราย(ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
◌้เงินประจําตําแหน่งให้ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ตําแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก       2   ตําแหน่ง   เป็นเงิน    216,000.-  บาท
  ตําแหน่ง   คนงานทั่วไป  1   ตําแหน่ง   เป็นเงิน    108,000.-  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 392,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 134,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้าง  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับสิทธิการ
เบิกค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน   ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลที่ได้รับสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 82,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน       จํานวน  40,000.-  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
    พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง
-   ค่าจ้างเหมาบริการ                          จํานวน  10,000.-บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  สิงของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า  วัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้าสําหรับบํารุง   ดูแล
รักษาความสะอาด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 56,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า   ของอาคาร  หรือโรงเรือน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   ระบบอินเตอร์เน็ต
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบลงทุน รวม 79,948 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,948 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 79,948 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ของ  กองการศึกษาฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 1,844,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,844,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,844,000 บาท

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาสังกัด สพฐ
. จํานวน  1,844,000.-บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,661,472 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,592,072 บาท

ค่าใช้สอย รวม 558,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่
พัฒนา

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา  

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและ
ปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่
พัฒนา  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 338,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 117,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว (วันแม่แห่ง
ชาติ) 
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   
ค่าวัสดุ รวม 1,033,672 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,013,672 บาท

-  ค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  ในเขตพื้นที่ตําบลละลมใหม่พัฒนา
    จํานวน  3  โรงเรียน       เป็นเงิน   881,452.-  บาท
-   ค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเ◌็ล็กองค์การบริหารส่วน
    ตําบลละลมใหม่พัฒนา    เป็นเงิน   132,220.-   บาท
      

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ในการศึกษา   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบลงทุน รวม 69,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง  ขนาด  12,000  บีทียู  จํานวน 
 1 เครื่อง

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง   
ขนาด   12,000  บี ที ยู     จํานวน   1   เครื่อง  

โชฟาตัวยาวพร้อมโต๊ะกลาง     จํานวน  1   ชุด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโซฟาตัวยาวพร้อมโต๊ะกลาง    จํานวน   1   ชุด
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน เปิด   จํานวน   1   หลัง จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่่ายเป็นค่า -  ตู้เหล็กชนิด 2 บาน เปิด  จํานวน  1  หลัง   
โต๊ะหมู่บูชา   จํานวน  1  ชุด จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  - ค่าโต๊ะหมู่บูชา    จํานวน   1  ชุด   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์  ขนาด  100x60x75  ซม.  จํานวน  1  ตัว จํานวน 2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์   ขนาด  100x60x75 ซม.
                    จํานวน   1   ตัว 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จํานวน 30,000 บาท
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่
พัฒนา
 จํานวน  30,000.-บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 375,500 บาท

งบบุคลากร รวม 362,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลของกองสาธารณสุข
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)
        ตําแหน่ง   คนงานทั่วไป   จํานวน  1  ตําแหน่ง   
                      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง            จํานวน    12,000.-    บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
        ของ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)
        

งบดําเนินงาน รวม 13,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิภาณ
ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมม ค่า
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณ
สุขฯ)
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โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

โครงป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าทรายอะเบท ค่านํ้ายาฉีดพ่นกําจัดยุง
ลาย ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,966,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,138,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,138,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 818,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง (กองช่าง)
        ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองช่าง
        ตําแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส             1    ตําแหน่ง
        ตําแหน่ง   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        1    ตําแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
     ตําแหน่ง   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    จํานวน  1   ตําแหน่ง
                      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) (กอง
ช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปของกองช่าง (กองช่าง)
      ตําแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จํานวน   1   ตําแหน่ง 
                       เป็นเงิน    133,440.-   บาท
     ตําแหน่ง     คนงานทั่วไป             จํานวน  1   ตําแหน่ง 
                       เป็นเงิน    108,000.-   บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 599,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 319,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 204,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1.เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกอง
ช่าง จํานวน 134,900 บาท
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 70,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนให้กับคระกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง 
(กองช่าง)
              

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างของกองช่าง (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง ที่ได้รับสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้าน (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาดท่อระบายนํ้า เป็นต้น
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
กองช่าง (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก เป็นต้น (กองช่าง)     จํานวน    20,000.-  บาท

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ
ประโยชน์ (กองช่าง)     จํานวน    30,000.-  บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้
ต่างๆ สี ทินเนอร์  แปรง  ทาสี  ตะปู  ค้อน  ชะแลง  ท่อต่างๆ  ยางมะตอย
สําเร็จรูป  เป็นต้น (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึก  แผงเป็นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (keybord)  เมาส์  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 27,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  5  ตัว จํานวน 21,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  5  ตัว  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง (กองช่าง)

ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวดํา  จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรินเตอร์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED ขาว
ดํา  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2560

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด  800  VA จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 2,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด  800  VA  จํานวน  1  เครื่อง  ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2560

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      จํานวน    200,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้า  ให้กับประชาชนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้รวมทั้งการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบลประจําปี จํานวน 100,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลประจําปี จํานวน  100,000.-บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจําปี จํานวน 150,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
ประจําปี จํานวน  150,000.-บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,211,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,211,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,211,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  หมู่ที่ 8 จํานวน 413,000 บาท
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
ก่อสร้างศาลาประชาคมแบบโครงเหล็กถัก ขนาดกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 16.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ  อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา  กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย
รวมราคาก่อสร้าง  413,000 .- บาท

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบล
ละลมใหม่พัฒนา

จํานวน 176,000 บาท

โครงการปรับปรุงสํานักงาน  อบต.ละลมใหม่พัฒนา จํานวน 115,000 บาท
โครงการปรับปรุงสํานักงาน อบต. ละลมใหม่พัฒนา
รื้อหลังคา 154.75 ตารางเมตร  พร้อมเปลี่ยนหลังคา รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย
  
รวมราคาก่อสร้าง  115,000 .- บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยบ้านนายสมคิด  หมู่ที่ 3 จํานวน 87,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 171 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด  
รวมราคาก่อสร้าง  47,000 .- บาท

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านนางลําดวน - บ้านนายสมัย  หมู่ที่ 6 จํานวน 490,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางลําดวน – บ้านนายสมัย หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
รวมราคาก่อสร้าง  490,000 .- บาท
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โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านนายจันทร์  หมู่ที่ 7 จํานวน 79,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายจันทร์  หมู่ที่ 7
นายจันทร์ 1 (ตะวันออก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 77.00 ตาราง
เมตร (รวมหูช้าง)  
นายจันทร์ 2 (ตะวันตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 77.00 ตาราง
เมตร (รวมหูช้าง)  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 
รวมราคาก่อสร้าง  79,000 .- บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 1  ซอยบ้านนายบุญ จํานวน 114,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1ซอยบ้านนายบุญ  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
รวมราคาก่อสร้าง  114,000 .- บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ต่อ) บ้านนายเทียนชัย-นางสายทอง  หมู่ที่ 2 จํานวน 75,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ) บ้านนายเทียนชัย – นางสายทอง หมู่
ที่ ๒  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด  
รวมราคาก่อสร้าง  ๗๕,๐๐๐ .- บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอุทัย  หมู่ที่ 10 จํานวน 37,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 10
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด  
รวมราคาก่อสร้าง  37,000 .- บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลตาปู่  หมู่ที่ 9 จํานวน 271,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 9
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร  (รวมหูช้าง)  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
รวมราคาก่อสร้าง  271,000 .- บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 จํานวน 545,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 2
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
รวมราคาก่อสร้าง  545,000 .- บาท
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ 3 จํานวน 52,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ ๓  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๕ ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด  
รวมราคาก่อสร้าง  ๕๒,๐๐๐ .- บาท

โครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย  หมู่ที่  12 จํานวน 126,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน – คุ้มหนองหอย หมู่
ที่ 12
ช่วง กม. 0+000 – 0+025  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลงดิน
ถมเฉลี่ย 1.20 เมตร   มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร
ช่วง กม. 0+025 – 0+050  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลงดิน
ถมเฉลี่ย 0.80 เมตร  มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
ช่วง กม. 0+050 – 0+130 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลงดินถม
เฉลี่ย 0.40 เมตร  มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 128 ลูกบาศก์เมตร
ช่วง กม. 0+130 – 0+220 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลงดินถม
เฉลี่ย 0.60เมตร  มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 216 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 88 ลูกบาศก์เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการ  อบต.ละลมใหม่พัฒนา  กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย

รวมราคาก่อสร้าง  126,000 .- บาท

โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา  หมู่ที่ 11 จํานวน 424,000 บาท
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา  หมู่ที่ ๑๑
รั้วคาวบอย  ขนาดยาว ๒.๔ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จํานวน ๒๗๘ ช่อง  ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการ  อบต.ละลมใหม่พัฒนา  กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย
 
รวมราคาก่อสร้าง  ๔๒๔,๐๐๐ .- บาท

โครงการขยายถนน  คสล.  หมู่ที่  5  ศาลาบ้านนายสัญญา จํานวน 207,000 บาท
โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ศาลาบ้านนายสัญญา 
ขยายถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย
รวมราคาก่อสร้าง  ๒๐๗,๐๐๐ .- บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,776,960 บาท

งบกลาง รวม 10,776,960 บาท
งบกลาง รวม 10,776,960 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน (กอง
คลัง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,991,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ (สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,189,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ (สํานักงานปลัด)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตําบลละลมใหม่พัฒนาที่แสดงตน
และแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือ (สํานักงานปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 197,910 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีจําเป็น เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง เป็นต้น (กองช่าง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,000 บาท
1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ จํานวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา (กองสาธารณ
สุขฯ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 174,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.) (กองคลัง)
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