
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเป็น

10,040,300 บาท

 งานบริหารท่ัวไป  (00111) รวม 8,241,700   บาท

งบบุคลากร  (520000) รวม 5,913,200      บาท  

   1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  (521000) รวม 3,091,800      บาท  

      1.1 เงินเดือน นายก/รองนายก (210100) จํานวน 514,100         บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.และรองนายก อบต.ดังนี้ (สํานักงานปลัด)

         - เงินเดือนนายก อบต. จํานวน 244,800          บาท

         - เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 269,300          บาท

       1.2 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก/รองนายก (210200)  จํานวน 43,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต.และรองนายก อบต. ดังนี้ (สํานักงานปลัด)

         - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. จํานวน 21,500            บาท

         - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรอง นายก อบต. 2 คน จํานวน 21,500            บาท

      1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก (210300)             จํานวน 43,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.และรองนายก อบต. ดังนี้  (สํานักงานปลัด)

         - เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 21,500            บาท

         - เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน 21,500            บาท

      1.4 เงินเดือนเลขานุการนายก (210400) จํานวน 86,400          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายก อบต ดังนี้  (สํานักงานปลัด)

         -  เงินเดือนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 86,400            บาท

       1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อบต. (210600)  จํานวน 2,405,300      บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการสภา,สมาชิกสภา อบต.ดังนี้  (สํานักงานปลัด)

          - ประธานสภาอบต.เมืองใหม่ จํานวน 134,700          บาท             

         -  รองประธานสภาอบต.เมืองใหม่ จํานวน 110,200          บาท             

            -  สมาชิกสภาอบต.เมืองใหม่ จํานวน 24 คน จํานวน 2,074,000        บาท             

         -  เลขานุการสภาอบต.เมืองใหม่ จํานวน 86,400            บาท            
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

              ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  20,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บอง หมวดภาษีจัดสรร และ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   ประมาณการรายจ่ายแผนงานบริหารงานท่ัวไป รวมท้ังสิ้น   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 



  2. เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  (522000) รวม 2,821,400      บาท

     2.1  เงินเดือนพนักงาน  (220100) จํานวน 1,575,000      บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จํานวน  6  อัตรา  (สํานักงานปลัด)

     2.2  เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงาน  (220200) จํานวน 67,200          บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (สํานักงานปลัด)

      2.3  เงินประจําตําแหน่ง (220300) จํานวน 109,200         บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จํานวน  2 อัตรา  (สํานักงานปลัด)

     2.4  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600) จํานวน 950,000         บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง     (สํานักงานปลัด)  

     2.5  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  (220700) จํานวน 120,000         บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง   (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน (530000)   รวม 1,879,000      บาท  

    1.  ค่าตอบแทน  (531000) รวม 296,000         บาท 

      1.1  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) จํานวน 26,000          บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิ  (สํานักงานปลัด)

      1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จํานวน 270,000         บาท 

            แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงานปลัด) ดังนี้

       -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ จํานวน 70,000            บาท

งานจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวดราคาและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 200,000          บาท

(เงินรางวัลประจําปี) 

     2.  ค่าใช้สอย  (532000) รวม 775,000         บาท 

       2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (320100) จํานวน 100,000         บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ียประกัน  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ  (สํานักงานปลัด)

      2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) รวม 25,000          บาท 

          -  ค่ารับรอง จํานวน 10,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการเข้าตรวจเยี่ยม อบต.เมืองใหม่   (สํานักงานปลัด)

          -  ค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 10,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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        -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมวันสําคัญของประเทศ จํานวน 5,000            บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ  (สํานักงานปลัด)

     2.3 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า รวม 550,000         บาท 

            ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

        -  ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000          บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ (สํานักงานปลัด)

      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000         บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง   ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ   ใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้าราชการ  พนักงานจ้าง ฯ   (สํานักงานปลัด)

      -  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 150,000         บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปและเลือกตั้งซ่อมนายก อบต. และสมาชิกสภา ฯ  (สํานักงานปลัด)

      -  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประเมินวิทยฐานะ,การประเมินองค์กร, จํานวน 30,000          บาท 

         การประเมินบุคคล และอื่นๆ

 เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินวิทยฐานะ การประเมินองค์กร  การประเมินบุคคล และอื่น ๆ  (สํานักงานปลัด)

      -  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง จํานวน 30,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  (สํานักงานปลัด)

      -  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน จํานวน 20,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  อบต.พบประชาชน  (สํานักงานปลัด)

      -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ จํานวน 50,000          บาท

         ตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (สํานักงานปลัด)

     2.4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000         บาท 

          (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ )

            -  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน จํานวน 100,000         บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)
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   3. ค่าวัสดุ  (533000) รวม 370,000         บาท  

     3.1  ค่าวัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 160,000         บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว คลิป ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร คัตเตอร์

ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ ซอง ตรายาง และน้ําดื่มบริการประชาชนฯลฯ (สํานักงานปลัด)

    3.2   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จํานวน 10,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ช้อน  ถ้วยชาม  แก้ว  

ผ้าปูโต๊ะ มีดฯลฯ เป็นต้น  (สํานักงานปลัด)

    3.3  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100) จํานวน 20,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน 

 ฟิมล์สีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ   (สํานักงานปลัด)

    3.4  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จํานวน 30,000          บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ แผ่นซีดี 

เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)

    3.5  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จํานวน 150,000         บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า ท่ีใช้ในราชการ

 ของ อบต.เมืองใหม่   (สํานักงานปลัด)

4. ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 438,000         บาท  

    4.1 ค่าไฟฟ้า  (340100) จํานวน 200,000         บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับท่ีทําการ อบต.  และอื่น ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เมืองใหม่  (สํานักงานปลัด)

    4.2 ค่าบริการโทรศัพท์  (340300) จํานวน 12,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  (สํานักงานปลัด)

    4.3  ค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จํานวน 50,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ   ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)

    4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (340500) จํานวน 170,000         บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอื่นๆของอบต.เมืองใหม่   (สํานักงานปลัด)

    4.5 ค่านํ้าประปา  (340200) จํานวน 6,000            บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สํานักงานปลัด)

 งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 32,500          บาท

   อุดหนุนส่วนราชการ  (610200) รวม 32,500          บาท
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         -  อุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรืองโครงการบริหาร จํานวน 15,500      บาท 

จัดการงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ในส่วนภูมิภาคประจําปี 2559

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอศรีบุญเรือง ในการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ของอําเภอศรีบุญเรือง   (สํานักงานปลัด)

        -  อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลหนองแกโครงการอุดหนุน จํานวน 17,000      บาท 

งบประมาณเพ่ือบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อปท. อําเภอศรีบุญเรือง  ประจําปี 2559

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อปท.อําเภอศรีบุญเรืองประจําปี 2559   (สํานักงานปลัด)

 งบลงทุน  (540000) จํานวน 417,000         บาท

    1.  ค่าครุภัณฑ์  (541000) จํานวน 317,000         บาท  

     1.1  ครุภัณฑ์สํานักงาน  (410100) จํานวน 185,000         บาท

           - เวทีสําเร็จรูป จํานวน 100,000         บาท

  เพ่ือจัดซื้อเวทีสําเร็จรูปในการจัดกิจกรรม โครงการ การอบรม ประชุมสัมมนา ของ อบต.   (สํานักงานปลัด)

          -  โพเดียม จํานวน 5,000            บาท

  เพ่ือจัดซื้อโพเดียมในการจัดกิจกรรม โครงการ การอบรม ประชุมสัมมนา ของ อบต.   (สํานักงานปลัด)

          -  โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 10,000          บาท

  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาในการจัดกิจกรรม โครงการ การอบรม ประชุมสัมมนา ของ อบต.   (สํานักงานปลัด)

          -  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติวันแม่ จํานวน 70,000          บาท

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  (สํานักงานปลัด)

    1.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600) จํานวน 37,000          บาท

          -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000          บาท

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการปฎิบัติงาน  (สํานักงานปลัด)

          -  เคร่ืองปร้ินเตอร์ จํานวน 5,000            บาท

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองปร้ินเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  (สํานักงานปลัด)

    1.3  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) 65,000          

           - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์  จํานวน 65,000          บาท

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองฉายภาพในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ (สํานักงานปลัด)

    1.4  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จํานวน 30,000          บาท

          -  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000          บาท

   เพ่ือเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    (สํานักงานปลัด) 

   2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000         บาท
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    1.1  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) จํานวน 100,000         บาท

          -  โครงการปรับปรุงภายในสํานักงาน จํานวน 100,000         บาท

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในสํานักงาน   (สํานักงานปลัด) 

งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 1,798,600   บาท

งบบุคลากร  (520000) รวม 1,451,000      บาท  

    1. เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  (522000)  รวม 1,451,000      บาท  

     1.1 เงินเดือนพนักงาน  (220100) จํานวน 1,145,000      บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน  4  อัตรา  (กองคลัง)

      1.2  เงินประจําตําแหน่ง (220300) จํานวน 42,000          บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (กองคลัง)

     1.3  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400) จํานวน 264,000         บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน  1  อัตรา   (กองคลัง)

งบดําเนินงาน (530000)   รวม 315,600         บาท  

    1.  ค่าตอบแทน  (531000) รวม 145,600         บาท 

      1.1  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) จํานวน 25,600          บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล   และผู้มีสิทธิ   (กองคลัง)

      1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จํานวน 120,000         บาท 

            แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้   (กองคลัง)

     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 120,000          บาท

(เงินรางวัลประจําปี) 

    2.  ค่าใช้สอย  (532000)  รวม 100,000         บาท 

       2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (320100) จํานวน 10,000          บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม  

ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ   (กองคลัง)

     2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า  รวม 80,000          บาท 

            ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
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      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง   ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ   ใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้าราชการ  พนักงานจ้าง ฯ   (กองคลัง)

      2.3  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จํานวน 10,000          บาท 

      (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ )

    - ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)

   3. ค่าวัสดุ  (533000) รวม 70,000          บาท  

     2.1  ค่าวัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 50,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว คลิป ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร คัตเตอร์

แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ ซอง ตรายาง และน้ําดื่มบริการประชาชนฯลฯ  (กองคลัง)

    2.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จํานวน 20,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ แผ่นซีดี เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ  (กองคลัง)

 งบลงทุน  (540000) จํานวน 32,000          บาท

    1.  ค่าครุภัณฑ์  (541000) จํานวน 32,000          บาท  

    1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600) จํานวน 32,000          บาท

          -  เคร่ืองคอมพิเตอร์ จํานวน 32,000          บาท

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการปฎิบัติงาน  (กองคลัง)


