
ประมาณการรายจา่ยทุกแผนงานกองช่างรวมทั้งสิน้ 4,251,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 2,104,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน ตั้งไว้ รวม 2,104,000 บาท
1 งบบุคลากร ตั้งไว้ รวม 815,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 815,000 บาท
1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน    ตั้งไว้ 612,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ได้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง,
นายช่างโยธา ฯลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 2  อัตรา ได้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 137,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา   ดังนี้
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ดงนี้
   1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา ดังนี้
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ ดงนี้
   1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด
อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชมุชน



2 งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม 491,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน 111,000 บาท
2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

         ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

2.2 ประเภทค่าเชา่บ้าน ตั้งไว้ 71,000 บาท
         เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

2.3 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของ
ทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

ค่าใชส้อย 270,000 บาท
2.4 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ   ตั้งไว้   180,000 บาท

         เพือ่จ่ายเป็น
1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ในการอบรมสัมมนา  และจ้างเหมา
   บริการต่างๆ ฯลฯ
2) ค่าการจัดท าแนวเขตการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป  ฯลฯ
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง, การก าจัดวัชพืชในต าบล ฯลฯ
5) ค่าการวางผังชุมชนและปรับปรุงผังเมืองรวม การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและ
   ด้านช่าง งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

2.5 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
ตั้งไว้    10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ และอื่นๆ ทีส่ามารถ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน



2.6 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ซ่อมแซมวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

ค่าวัสดุ 110,000 บาท

        2.7 ประเภทค่าวัสดสุ านักงาน ตั้งไว้  20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

2.8 ประเภทค่าวัสดกุ่อสร้าง ตั้งไว้   30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพือ่ใช้ในกิจการต่างๆ ของ อบต. เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ สี ท่อ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

2.9 ประเภทค่าวัสดเุชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งไว้   40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ

        ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

         2.10 ประเภทค่าวัสดคุอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทกระดาษต่อเนื่อง  แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

3 งบลงทุน ตั้งไว้รวม 798,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 798,000 บาท

3.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ 11,000 บาท
1) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
(ซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

3.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 787,000 บาท
1) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ จ านวน 1 คัน
(ซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 811,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้ รวม 811,000 บาท
1 งบด าเนินงาน ตั้งไว้รวม 466,000 บาท

ค่าใชส้อย 316,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ   ตั้งไว้   236,000 บาท

         เพือ่จ่ายเป็น
1) ค่ารางวัดทีดิ่น
2) ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป ฯลฯ
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน

1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ซ่อมแซมวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน

ค่าวัสดุ 150,000 บาท
1.3 ประเภทค่าวัสดเุชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งไว้   50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับรถกระเช้า เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน

1.4 ประเภทค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้   100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์เตอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด
อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชมุชน



2 งบลงทุน ตั้งไว้รวม 345,000 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 345,000 บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้   200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงถนน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน

2.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 145,000    บาท

1) เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 บ้านดอนตาสน โดยผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร

ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 650,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งไว้รวม 650,000 บาท
1 งบด าเนินงาน ตั้งไว้รวม 650,000 บาท

ค่าใชส้อย 570,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ   ตั้งไว้   500,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็น
1) เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมทัง้ค่าเช่าทีดิ่นหรือค่าจ้างเอกชน
หรือหน่วยงานอื่นในการจ ากัดขยะ ฯลฯ
2) ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 70,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ซ่อมแซมวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าวัสดุ 80,000 บาท
1.3 ประเภทค่าวัสดเุชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งไว้   80,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด
อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชมุชน



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 686,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานกิจการประปา ตั้งไว้ รวม 686,000 บาท แยกเป็น
1 งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม 666,000 บาท แยกเป็น

ค่าใชส้อย 246,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ   ตั้งไว้   216,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ซ่อมแซมวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ 60,000 บาท
1.3 ประเภทค่าวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้   40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคมีภัณฑ์ เพือ่ใช้ในกิจการประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ทรายกรองน้ า ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

1.4 ประเภทค่าวัสดกุ่อสร้าง ตั้งไว้   20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพือ่ใช้ในกิจการประปา เช่น ท่อน้ า และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี

แผนงานการพาณิชย์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด



ค่าสาธารณูปโภค 360,000 บาท
1.5 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้  360,000 บาท

ค่ากระแสไฟฟ้ากิจการประปาของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

2 งบลงทุน ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
2.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท

1) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือปัม้เคมี จ านวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท  มีคุณลักษณะดังนี้
ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 - 240V 0.34 a อัตราการไหล 0.01-1.0 GPH (0.04-3.8 L/H) มีปุม่ปรับส าหรับปรับ
Stroke ของการฉีดได้ หัวฉีดมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Value) ความสูงของการดูด 1.5 เมตร
แรงดันสูงสุด 110 Psi หรือ 7.6 Bar มีความทนต่อสารกรด-ด่างและสารเคมีเป็นอย่างดี
(ซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา


