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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) รวม 3,589,440.00 บาท

งบบคุลากร (520000) รวม 1,423,840.00 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 1,423,840.00 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน (220100) จ านวน 713,640.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล ฯลฯ

จ านวน 4 อัตรา ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานเคหะและชมุชน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน (220200) จ านวน 55,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานสว่นต าบล

- เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชมุชน

 เงนิประจ าต าแหนง่ (220300) จ านวน 42,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานสว่นต าบล

ทีค่วรไดรั้บตามทีร่ะเบยีบก าหนด ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฎในแผนงานเคหะและชมุชน

คา่จา้งพนกังานจา้ง (220600) จ านวน 517,200.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ

จ านวน 4 อัตรา

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชมุชน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง (220700) จ านวน 96,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 4 อัตรา 

- เงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว ฯลฯ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชมุชน

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

3,589,440.00 

แผนงาน เคหะและชุมชน (00240)
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งบด าเนนิการ (530000) รวม 1,102,000.00 บาท

คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ รวม 1,102,000.00 บาท

คา่ตอบแทน (531000) รวม 252,000.00    บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. จ านวน 150,000.00    บาท

(310100)

คา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง ตรวจการจา้ง

ควบคมุงาน คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบคณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง ตรวจการจา้ง 

ควบคมุงาน คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถ ิน่

เป็นกรณีพเิศษ 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ส าหรับพนักงาน

สว่นทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

คา่ตอบแทนการปฎบิตังิานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 20,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง และผูม้สีทิธิ

เบกิตามระเบยีบฯ ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

คา่เชา่บา้น (310400) จ านวน 72,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้ับพนักงานสว่นต าบล 

ซึง่มสีทิธไิดรั้บตามระเบยีบของทางราชการฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร (310600) จ านวน 10,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหก้ับพนักงาน

สว่นต าบล ซึง่มสีทิธไิดรั้บตามระเบยีบของทางราชการ

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

คา่ใชส้อย (532000) รวม 400,000.00    บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร (320100) จ านวน 300,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 

คา่จา้งเหมาเดนิสายไฟและตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ 

คา่จา้งเหมาเดนิทอ่ประปา และตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิ

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้โทรศัพท ์คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคด ี

คา่เย็บเลม่เขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ฯลฯ 

หมายความรวมถงึคา่จา้งเหมาบรกิารเพือ่ใหผู้รั้บจา้ง

ท าการอยา่งหนึง่อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดัดแปลง

ตอ่เตมิครภัุณฑห์รอืสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด เชน่ คา่จา้งเหมาสบูน ้า

คา่บรกิารก าจัดปลวก และคา่ซอ่มแซมทรัพยส์นิ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 150,000 บาท และตัง้จา่ยจากเงนิ

เงนิอดุหนุนท่ัวไป จ านวน 150,000 บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

หมวดอืน่ๆ (320300) 

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000.00      บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ 

คา่เชา่ทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรอือบรมสมัมนา

ของพนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิสภา ฯลฯ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม (320400) จ านวน 50,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิ เพือ่ใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิกรณีเป็นการจา้งเหมาซึง่มทัีง้คา่ส ิง่ของ

และคา่แรงงาน (คา่แรงงานมากกวา่สิง่ของ)

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

คา่วสัด ุ(533000) รวม 450,000.00    บาท

วสัดสุ านกังาน (330100) จ านวน 50,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงานตา่งๆ ทีจ่ าเป็น

ตอ้งใชใ้นส านักงาน เชน่ กระดาษ ดนิสอ ปากกา 

ไมบ้รรทัด ยางลบ แฟ้ม ภาพถา่ย,แผนที ่ฯลฯ หรอืรายจา่ย

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่ของทีม่ลีักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร

หรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้านไมย่นืนาน สิน้เปลอืง หมดไป

หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่

ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัด

หาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิและรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดุ

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ (330200) จ านวน 200,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์

หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ โคมไฟ ล าโพง ไมโครโฟน 

เครือ่งตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัต ิสปอรต์ไลท ์ฯลฯ รวมถงึรายจา่ย

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่ของทีม่ลีักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร

หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่

ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัด

หาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิและรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดุ

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 100,000 บาท และตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
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วสัดกุอ่สรา้ง (330600) จ านวน 100,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ อฐิ หนิ ปนู  ทราย

เลือ่ย ไม ้ส ียางมะตอย และวสัดอุืน่ๆ ฯลฯ รวมถงึรายจา่ย

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่ของทีม่ลีักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร

หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่

ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัด

หาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิและรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดุ

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป จ านวน 100,000 บาท 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่(331100) จ านวน 50,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ เชน่ พูก่ันและสี

เมมโมรีก่ารด์ ภาพถา่ยดาวเทยีม ฯลฯ รวมถงึรายจา่ย

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่ของทีม่ลีักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร

หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่

ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัด

หาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิและรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดุ

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

วสัดคุอมพวิเตอร ์(331400) จ านวน 50,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ

ขอ้มลู ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์เมนบอรด์

เครือ่งอา่นและบันทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ ฯลฯ รวมถงึรายจา่ย

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่ของทีม่ลีักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร

หรอืตามปกตมิอีายกุารใชง้านไมย่นืนาน สิน้เปลอืง หมดไป

หรอืเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึรายจา่ยเพือ่

ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัด

หาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิและรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดุ

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ เป็นตน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
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งบลงทนุ (540000) รวม 1,063,600.00 บาท

คา่ครภุณัฑ ์(541000) รวม 63,600.00      บาท

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ (INKJET Printer) จ านวน 9,900.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ

คณุลักษณะพืน้ฐาน

- มคีวามละเอยีดในการพมิพร์า่งไมน่อ้ยกวา่ 

1,200x1,200 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งขาวด าส าหรับกระดาษ

ขนาด A4 ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนา้ตอ่นาท ีหรอื

10.2 ภาพตอ่นาที

- มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งสสี าหรับกระดาษขนาด A4

ไมน่อ้ยกวา่ 17 หนา้ตอ่นาท ีหรอื 8.1 ภาพตอ่นาที

- สามารถใชไ้ดก้ับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 

โดยถาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 100 แผน่

รายละเอยีดอืน่ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ

พืน้ฐานครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ณ วนัที ่18 กมุภาพันธ ์2558

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

1. เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวด า จ านวน 3,700.00         บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอร/์ชนดิ LED

ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี จ านวน 2 เครือ่ง โดยมคีณุลักษณะ

ดังนี้

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600 x 600 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งไมน่อ้ยกวา่ 18 หนา้ตอ่นาที

 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 MB

 - สามารถใชไ้ดก้ับ A4, Letter, Legal และ Custom

โดยมถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 150 แผน่

  - ฯลฯ

รายละเอยีดและคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ

คณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ณ วนัที ่18 กมุภาพันธ ์2558

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ ์ (411800) จ านวน 50,000.00         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภัุณฑ์

เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกตทิีม่วีงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชมุชน

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (542000)  รวม 1,000,000.00 บาท

คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุทีด่นิและกอ่สรา้ง (542000) จ านวน 1,000,000.00 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกตทิีม่วีงเงนิ

เกนิกวา่ 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน  (00312)  รวม 3,838,000.00 บาท

งบลงทนุ (540000) รวม 3,838,000.00 บาท

คา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (542000)  รวม 3,838,000.00 บาท

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จ านวน 944,000.00    บาท

 ซอยนายเขง่-บา้นนางเงนิ หมูท่ ี ่3 บา้นแกม้อน้  

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ซอยนายเขง่-บา้นนางเงนิ หมูท่ี ่3 บา้นแกม้อน้ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร 

มพีืน้ทีเ่ฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 1,800.00 ตารางเมตร  

(ตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ก าหนด)

พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพันธร์ะหวา่งด าเนนิการ 

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการแลว้เสร็จ 

จ านวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป

ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หนา้ 50)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จ านวน 783,000.00    บาท

ซอยบา้นนายติง่ ศรสีงสาร หมูท่ ี ่1 บา้นทุง่แฝก

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ซอยบา้นนายติง่ หมูท่ี ่1  บา้นทุง่แฝก ขนาดกวา้ง 

3.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร มพีืน้ทีเ่ฉลีย่

ไมน่อ้ยกวา่ 1,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ก าหนด) พรอ้มตดิตัง้ป้าย

ประชาสมัพันธร์ะหวา่งด าเนนิการ จ านวน 1 ป้าย และ

ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการแลว้เสร็จ จ านวน 1 ป้าย 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน

อตุสาหกรรมและการโยธา 

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หนา้ 40)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กซอยบา้น จ านวน 618,000.00    บาท

นายสนัต ิ แสงธรรมรตัน ์หมูท่ ี ่9 บา้นสนัดอน

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กซอย

บา้นนายสนัต ิ แสงธรรมรัตน ์หมูท่ี ่9 บา้นสนัดอน

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร 

มพีืน้ทีเ่ฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 1,200.00 ตารางเมตร  

(ตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ก าหนด)

พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพันธร์ะหวา่งด าเนนิการ

แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา (00310)

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี

3,838,000.00 
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จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการแลว้เสร็จ 

จ านวน 1 ป้าย ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  

ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หนา้ 66)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กซอยบา้นลงุกลุ  จ านวน 383,000.00    บาท

หมูท่ ี ่14 บา้นหว้ยส าโรง 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ซอยบา้นลงุกลุ  หมูท่ี ่14 บา้นหว้ยส าโรง 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 250.00 เมตร 

มพีืน้ทีเ่ฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 750.00 ตารางเมตร  

(ตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ก าหนด)

พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพันธร์ะหวา่งด าเนนิการ

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการแลว้เสร็จ 

จ านวน 1 ป้าย ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  

ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หนา้ 74)

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟสัทต์กิคอนกรตี จ านวน 854,000.00    บาท

ซอยบา้นผูใ้หญน่งค ์หมูท่ ี ่6 บา้นหนองปากชฏั

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัสทต์กิคอนกรตี

ซอยบา้นผูใ้หญน่งค ์หมูท่ี ่6 บา้นหนองปากชฏั

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร 

มพีืน้ทีเ่ฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 1,600.00 ตารางเมตร  

(ตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ก าหนด) 

พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพันธร์ะหวา่งด าเนนิการ

จ านวน 1 ป้ายและป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการแลว้เสร็จ 

จ านวน 1 ป้าย ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  

ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หนา้ 58)

โครงการกอ่สรา้งถนนแบบใหน้ า้ลน้ผา่นทางเขา้อา่งเก็บน า้ จ านวน 256,000.00    บาท

หบุพอ่เตา่ จ านวน 2 จดุ หมูท่ ี ่8 บา้นพตุะเคยีน 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนแบบใหน้ ้าลน้ผา่นทางเขา้

อา่งเก็บน ้าหบุพอ่เตา่ จ านวน 2 จดุ หมูท่ี ่8 บา้นพตุะเคยีน

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร มพีืน้ทีเ่ฉลีย่

ไมน่อ้ยกวา่ 48.00 ตารางเมตร  (ตามแบบองคก์าร

บรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ก าหนด) พรอ้มตดิตัง้ป้าย

ประชาสมัพันธร์ะหวา่งด าเนนิการ จ านวน 1 ป้ายและ

ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการแลว้เสร็จ จ านวน 1 ป้าย 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน

อตุสาหกรรมและการโยธา 

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 หนา้ 61)
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้ส ิน้   บาท  จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น

งานกจิการประปา  (00332)  รวม 526,000.00    บาท

งบบคุลากร (520000) รวม 144,000.00    บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 144,000.00    บาท

คา่จา้งพนกังานจา้ง (220600) จ านวน 120,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนักงานท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา

- ต าแหน่งพนักงานจดมาตรวดัน ้า

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง (220700)  จ านวน 24,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานจา้ง

 จ านวน 1 อัตรา

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์

งบด าเนนิการ (530000) รวม 330,000.00    บาท

คา่ใชส้อย (532000) รวม -                  บาท

คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม (320400) จ านวน -                  บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษาทรัพยส์นิ 

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิวงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์

คา่วสัด ุ(533000) รวม 30,000.00      บาท

วสัดอุ ืน่ (331700) จ านวน 30,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดอุืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการด าเนนิการ

ผลติน ้าประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นพมุว่ง ต าบลแกม้อน้ 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์

คา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 300,000.00    บาท

คา่ไฟฟ้า (340100) จ านวน 300,000.00    บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของกจิการประปาหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่7 บา้นพมุว่ง ต าบลแกม้อน้

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์

526,000.00    

แผนงานการพาณชิย ์(00330)

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้

อ าเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบรุ ี
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งบลงทนุ (540000) รวม 52,000.00      บาท

คา่ครภุณัฑ ์(541000) รวม 52,000.00      บาท

คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ ์ (411800) จ านวน 22,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภัุณฑ ์

เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกตทิีม่วีงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์

คา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (542000)  

คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง (542000) จ านวน 30,000.00      บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกตทิีม่วีงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์


