
2,407,000   บาท

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 972,000         บาท  

งบบุคลากร  (520000) จํานวน รวม 752,000         บาท  

     1.  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  (522000)   รวม 752,000         .-  บาท

     1.1  เงินเดือนพนักงาน  (220100) จํานวน 556,000         .- บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน  3 อัตรา  (กองช่าง)

     1.2 เงินประจําตําแหน่ง (220300) จํานวน 42,000          บาท             

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กองช่าง)

     1.3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   (220600) จํานวน 130,000         .- บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  1 อัตรา  (กองช่าง)

     1.4  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  (220700) จํานวน 24,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง    (กองช่าง)

งบดําเนินงาน (530000)   รวม 220,000         บาท  

    1.  ค่าตอบแทน  (531000) รวม 75,000          บาท 

      1.1  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) จํานวน 5,000            บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล   (กองช่าง)

      1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จํานวน 70,000          บาท 

            แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  (กองช่าง)

     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 70,000            บาท

(เงินรางวัลประจําปี) 

    2.  ค่าใช้สอย  (532000)  รวม 80,000          บาท 

       2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (320100) จํานวน 10,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ    

ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ  (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

   ประมาณการรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน    รวมท้ังสิ้น   
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     2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า  รวม 60,000          บาท 

            ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง   ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ   ใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดิน 

ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้าราชการ  พนักงานจ้าง ฯ  (กองช่าง)

      2.3  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จํานวน 10,000          บาท 

    - ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ  (กองช่าง)

   3. ค่าวัสดุ  (533000) รวม 65,000          บาท  

     3.1  ค่าวัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 20,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว คลิป ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร คัตเตอร์

แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ ซอง ตรายาง และน้ําดื่มบริการประชาชนฯลฯ  (กองช่าง)

    3.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จํานวน 15,000          บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ แผ่นซีดี เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ (กองช่าง)

     3.3 ค่าวัสดุสํารวจ  (331620) จํานวน 5,000            บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํารวจ   เช่น เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท์  เคร่ืองมือแกะสลัก   บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ  (กองช่าง)

     3.4 ค่าวัสดุอื่นๆ  (331700) จํานวน 5,000            บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น  มิเตอร์น้ํา ฯลฯ  (กองช่าง)

     3.5 ค่าวัสดุก่อสร้าง  (330600) จํานวน 20,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู สังกะสี จอบ เสียมปูนขาว แปรงทาสี สี ท่อต่างๆ เหล็กเส้นฯลฯ (กองช่าง)

งานไฟฟ้าและถนน (00241) รวม 1,435,000      บาท  

งบดําเนินงาน (530000) รวม 100,000         บาท  

  ค่าวัสดุ  (533000) รวม 100,000         บาท 

    - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จํานวน 100,000         บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า  ฯลฯ   (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 500,000         บาท  

   อุดหนุนส่วนราชการ  (610200) รวม 500,000         บาท

     - อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดหนองบัวลําภู สาขาศรีบุญเรือง จํานวน 500,000         บาท 

      โครงการขยายเขตไฟฟ้าสว่าง ภายในเขตตําบลเมืองใหม่ จํานวน บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าสว่าง ภายในเขตตําบลเมืองใหม่  (กองช่าง)

 งบลงทุน  (540000) จํานวน 835,000         บาท

    1.  ค่าครุภัณฑ์  (541000) จํานวน 25,000          บาท  

    1.1  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (410500) จํานวน 25,000          บาท

          -  ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จํานวน 15,000          บาท

  เพ่ือจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต ในการปฎิบัติงาน  (กองช่าง)

          -  ชุดแบบหล่อคอนกรีต จํานวน 10,000          บาท

  เพ่ือจัดซื้อชุดแบบหล่อคอนกรีต ในการปฎิบัติงาน  (กองช่าง)

    2.  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) จํานวน 810,000         บาท  

          1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900) รวม 660,000         บาท

          - โครงการก่อสร้างตลาดริมทาง จํานวน 460,000         บาท

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างตลาดริมทาง 

          - โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองม่วงชมพูทองจํานวน 200,000         บาท

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร้ัวพร้อมป้ายเชื่อมต่อกันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (421000 รวม 150,000         บาท

          - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านโนนสว่าง จํานวน 100,000         บาท

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศาลาพักศพบ้านโนนสว่าง   (ส่วนการศึกษา)

          - โครงการปรับปรุงห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000          บาท

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษา)


