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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ 

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองชาง 
*********** 

 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น        ตั้งไว   10,170,800   บาท 
รายจายประจํา         ตั้งไว  3,839,800  บาท 
1.งบบุคลากร  (รหัสบัญชี  5200000) ตั้งไว 1,875,800 บาท               
   1.1 เงินเดือน    (ฝายประจํา)  (รหัสบัญช ี  5220000)        ตั้งไว 1,875,800   บาท 
 (1)  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   (รหัสบัญชี  5220100 )  ตั้งไว   843,500   บาท                                      
                  เพ่ือจายเปนเงินเดือน พนักงานสวนตําบล ประจําป  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป        
เงินเลื่อนขั้น เงินเลื่อนระดับในระหวางปของพนักงานสวนตําบลกองชาง จํานวน 3 อัตรา 
                 - เงินเดือนตําแหนงนักบริหารงานชาง/หัวหนาสวนโยธา/ผูอํานวยการกอง   จํานวน   ๑   อัตรา 
                 -เงินเดือนตําแหนงนายชางโยธา/นายชางโยธาชํานาญงาน                     จํานวน   ๒   อัตรา                         
 ต้ังจายจากเงินรายได  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุม ชน   รหัส 00240   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 

(2) ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล (รหัสบัญชี  5220200) ตั้งไว  24,000 บาท                        
      เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิม ตางๆ ของพนักงานสวนตําบล และเงินเพ่ิม อ่ืนๆ ตามสิทธิที่ ระเบียบ           

ขอกฎหมายตามหนังสือสั่งการหรือ ก. อบต. กําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส  00240   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 
        (3) ประเภทเงินประจําตําแหนง  (รหัสบัญชี  5220300)   ตั้งไว 42,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง /หัวหนา สวนโยธา /ผูอํานวยการกอง          
หรือตําแหนงอ่ืน ๆ ตามสิทธิที่ระเบียบฯ หนังสือสั่งการหรือ ก. อบต. กําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส  00240   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแ ละชุมชน  รหัส  
00241 )      
       (4)  ประเภทคาจางพนักงานจาง   (รหัสบัญชี  5220700)   ตั้งไว 860,300 บาท                    

    เพ่ือจายเป นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตามสิทธิที่ระเบีย บขอกฎหมายตามหนังสือ     
สั่งการหรือ ก. อบต. กําหนด  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา  
                - เงินเดือนตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ        จํานวน   ๑   อัตรา 
                - เงินเดือนตําแหนงผูชวยชางโยธา                 จํานวน   ๑   อัตรา 
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- เงินเดือนตําแหนงผูชวยชางไฟฟา                 จํานวน   ๑   อัตรา                
เปนเงิน 428,300 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   รหัส   00240   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รหัส   
00241 ) 
               - พนักงานจางทั่วไป                                   จํานวน  4   อัตรา  
เปนเงิน 432,000 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   รหัส   00240    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รหัส 
00241 ) 

(5) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง  (รหัสบัญชี  5220800)   ตั้งไว  106,000 บาท   
      เพ่ือจายเปนเงิ นเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง  พนักงานจาง ตามภารกิจ  และเงินอ่ืนๆ  ตามสิทธิที่

ระเบียบขอกฎหมายตามหนังสือสั่งการหรือ   ก . อบต. กําหนด  ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  3   
อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน  4  อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได   
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   รหัส   00240   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รหัส  
00241 ) 
 

2. งบดําเนินการ    (รหัสบัญชี   5300000) ตั้งไว  1,964,000   บาท  
    2.1 คาตอบแทน   (รหัสบัญช ี  5310000) ตั้งไว  342,000 บาท 
        (1)   ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนปร ะโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (รหัส
บัญชี  5310100)  ตั้งไว  145,000 บาท 
                เพ่ือเปนกรณีพิเศษ (โบนัส ใหแก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล ที่สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน  ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  คาตอบแทนคณะกรรมการเปด
ซอง คณะกรรมการตรวจงานจาง  ควบคุมงาน  และคาบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได /เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 
       (2) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานสวนตําบล (รหัสบัญชี  302000)  ตั้งไว 15,000.-
บาท 

   เพ่ือเปนคาตอบแทนคณะคณะกรรมการสอบพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ตามหนังสือที่  มท.0809.2/ว.233  ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนั กงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ต้ังจาย
จากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 

(3) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ  (รหัสบัญชี  5310300)  ตั้งไว  
50,000   บาท  

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป   ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดหรือตามคําสั่งของ อบต . ที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
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( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 
 (4) ประเภทคาเชาบาน   (รหัสบัญชี   5310400)     ตั้งไว   72,000  บาท                                
              เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน คาผอนชําระเงินกูเพ่ือสรางบาน ของพนักงานสวนตําบล 
 ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานตามที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป                  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 
       (5) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   (รหัสบัญชี 5310500) ตั้งไว 60,000  บาท                 

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเห ลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   รหัส   00240   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รหัส 
00241 ) 
 

2.2 คาใชสอย    (รหัสบัญชี 532000)  ตั้งไว     572,000   บาท  
       (1) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   (รหัสบัญชี 320100)   ตั้งไว   400,000   บาท 
              เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง 

- จางเหมาบริการตางๆ เพ่ือเปนรายจายจางเหมาบริการตางๆ 
- คาถายเอกสาร เพ่ือจายเปน คาเขาปกหนังสือ เย็บหนังสือ จัดทําปกหนังสือ  
- คาโฆษณาและเผยแพร เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร  
- คาธรรมเนียมตางๆ เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียนตางๆ คาเบ้ียประกัน ฯลฯ  
- คาประกันภัยรถราชการ 
- คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ดําเนินการใหกับ อบต.              

ที่อยูในความรับผิดชอบของ กองชาง  คาจ างเหมาเดินสาย และติดต้ังอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติ ม คาธรรมเนียม 
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิมกําลังไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาสํานักงาน อบต. 
ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาหอถังประปาหมูบานต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป   
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส  00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) 
 

       (2) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ                          
   (รหัสบัญชี 320300)   ตั้งไว    122,000  บาท  

   (2.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว    50,000   บาท 
   เพ่ือเปนคาใชจายในการ ฝกอบรมและสัมมนา  คาใชจาย เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร      

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบ้ียเลี้ยง  เดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตางๆ   
และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงิน
รายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   รหัส   00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )      
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          (2.2) คาใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม /ชุมชนและการวางผังเมืองชุมชน ตั้งไว   
42,000 บาท 
             เพ่ือเปนคาใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม /ชุมชนและการวางผังเมืองชุมชน  และการ
สํารวจตรวจสอบจัดทําแนวเขตการปกครองตําบล  การพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ความรูการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงานอา คาร งานพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเปนไปตามมาตรฐาน
การผังเมือง  และองคความรูดานการวางผังเมื องและดานชาง เพ่ือใหสามารถรวมมือกับชุมชนในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส  00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241 ) 
         (2.3) คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานชาง (รหัสบัญชี 320500) ตั้งไว   
30,000 บาท  
   เพ่ือจายเปนคาจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ที่ดิน คัดลอก ระวางที่ดิน
และอ่ืนๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2550  ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   รหัส   00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )         
       (3) ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รหัสบัญชี 320400)   ตั้งไว   50,000 บาท           
            เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถจักรยานยนต รถกระเชา  รถบรรทุกนํ้า
เอนกประสงค เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  ตู  โตะ  และปมนํ้าตาง ๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอ่ืน  เชน  ถนน วัสดุตางๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   รหัส   00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )        

  
 2.3 คาวัสด ุ (รหัสบัญชี  533000)  ตั้งไว  1,050,000  บาท 
       (1) ประเภทวัสดุสํานักงาน   (รหัสบัญชี   330100)    ตั้งไว     20,000  บาท                               
           เพ่ือจายเปนคาวัสดุสําหรับใชในราชการเชน กระดาษ  ปากกา หมึก  ตรายาง  ดินสอ  อุปกรณที่ใช
ในสํานักงาน ซื้อกระดาษถายแบบตาง ๆ   ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 
       (2)  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทย ุ   (รหัสบัญชี  330200)    ตั้งไว    300,000  บาท  

 เพ่ือใชในการซอมแซมระบบตูควบคุมนํ้าประปาหมูบานและไฟฟาสาธารณะ  (แสงสวาง)    ในเขต
องคการบริหารสวนตําบล   เชน  ฟว  หลอดไฟ  สายไฟ  สะพานไฟ  ออโตเชล  ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา  เทป
พันสายไฟฟา  และคาจัดซื้อโคมไฟฟาถนนสําหรับหลอดฟลูออเร สเซนต ตัวถังโคมอลูมิเ นียมปม ขั้วหลอดไพลี
คารบอเนต ฝาครอบพลาสติก อะคีริคทน UV ขาจีบปรับไดสําหรับโคมไฟฟาถนน พรอมนอตยึดเสาไฟฟา  
ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  00241 ) 
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       (3) ประเภทวัสดุกอสราง   (รหัสบัญชี 330600 )   ตั้งไว  500,000 บาท                                                              
          เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  สําหรับใชในงานกิจการประปาและกิจการอันเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  ทอประปา  อิฐ  หิน  ดินลูกรัง  ปูน  ทราย หินคลุก  ลูกรัง  เหล็ก  กระเบ้ือง  
ทอระบายนํ้า  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนรหัส  00241 ) 
       (4) ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  (รหัสบัญชี  330800)  ตั้งไว   100,000  บาท             

 เพ่ือจาย  เปนคาวัสดุนํ้ามันเ ช้ือเพลิงและหลอลื่น  นํ้ามันเบรก  นํ้ามันไฮโดรลิค   นํ้ามันเพาเวอร  
นํ้ามันเกียร  นํ้ามันเฟองทาย  นํ้า กรด  นํ้ากลั่น  จารบี  ฯลฯ   สําหรับใชรถยนต รถกระเช า รถบรรทุกนํ้า
เอนกประสงค ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบล และในการยืมเครื่องจักรของหนวยงานราชการอ่ืนมา
ปฏิบัติงานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนรหัส  00241 )                             
       (5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  (รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว  30,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของกองชางองคการบริหารสวนตําบล  เชน  แผนดิสก       ผง
หมึก  โปรแกรมและอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 
       (6) ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนสง  (รหัสบัญชี  330700)  ตั้งไว   60,000  บาท             

 เพ่ือจาย เปนคาวัสดุยางนอกและยางใน ฯลฯ สําหรับใชรถยนต รถกระเชา รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค                     
ของกองชางองคการบริหารสวนตําบล และในการยืมเครื่องจักรของหนวยงานราชการอ่ืนมาปฏิบัติงานในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )   
       (7) ประเภทวัสดอ่ืุน   (รหัสบัญชี 331700 )   ตั้งไว  40,000 บาท                                                              
          เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ มิเตอรนํ้า -  ไฟฟา   สําหรับใชในงานกิจการประปาและ ไฟฟากิจการอันเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล   ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป 
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )   
 

3. งบลงทุน  ตั้งไว  6,331,000    บาท 
    3.1 คาครุภัณฑ    (รหัสบัญชี  541000) ตั้งไว        560,000  บาท 
       (1) ประเภทครุภัณฑอ่ืน      (รหัสบัญชี    411700) ตั้งไว  500,000  บาท     

        เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ ไฟกระพริบ กระจกมองโคง   เครื่อง เลื่อย ปมซัมเมอรสพร อมใบพัด  
ตูควบคุมปมซัมเมอรส    ถังแรงดันนํ้าประปา เครื่องสูบนํ้าและครุภัณฑที่เกี่ยวกิจการประปา ฯลฯ ต้ังจายจาก
เงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป     
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   รหัส  00240   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )  
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       (2)  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (รหัสบัญชี    411800) ตั้งไว  60,000 บาท  

  เพ่ือจายเปนคา บํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ   เพ่ือใหสามารถใชงานได ปกติ            
เชาปมซัมเมอรสพรอมใบพัด ตูควบคุมป มซัมเมอรส ถังแรงดันนํ้าประปา เค รื่องสูบนํ้า และครุภัณฑที่เ กี่ยว
กิจการประปา ฯลฯ  รถจักรยานยนต รถกระเชา รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค  เครื่องปรับอากาศ               
เครื่องคอมพิวเตอร และปมนํ้าตาง ๆ   
ต้ังจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 ) 
 

  3.2 คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  (รหัสบัญชี  542000 )  ตั้งไว   5,771,000  บาท    
       (1) คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค    ตั้งไว  1,000,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคา รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  รวมถึงสิ่งตางๆที่ติดตรึงกับที่ดิน และ
หรือสิ่งกอสราง โดยมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  

- รายจายเพ่ือจัดหาที่ดิน 
- รายจายเพ่ือปรับปรุงที่ดินใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้นและมีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท 
-รายจายเพ่ือประกอบขึ้นใหมดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่ งกอสรางใหมีมูล คาเพ่ิมขึ้นและมีวงเงิน

เกินกวา 50,000 บาท  
- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสราง 
- รายจายเพ่ือติดต้ังระบบไฟฟาหรือระบบประปา รวมถึงอุปกร ณตางๆซึ่งเปนการติดต้ังอุปกรณ     

ครั้งแรก  ในอาคารหรือสถานที่ราชการ  ทั้งที่เปนการดําเนินการพ รอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคาร 
รวมถึงการติดต้ังครั้งแรกในสถานที่ราชการ 

- รายจายเพ่ือจางออกแบบ รับรองแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล 
- รายจายเพ่ือจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งกอสราง 
- รายจายเกี่ยวเน่ืองกับที่ ดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชยกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

คาชดเชยผลอาสิน ต้ังจายจากเงินรายได /เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  

00241 ) .          

       (2) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 1  ตั้งไว  658,000 บาท   
           เพ่ือจายเปนคา โครงการ กอสรางระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 1  ตําบลบานโพธ์ิ อํา เภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง โดยมีขนาดสูง 20  เมตร ความจุ 20 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ
กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได / เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )  
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  (3) โครงการกอสรางถนนลาดยางสายทุงสาน-หนองกระดูกไก หมูที่ 3  ตั้งไว  878,000  บาท          
     เพ่ือจายโครงการกอสรางถนนลาดยางสายทุงสาน-หนองกระดูกไก หมูที่ 3  กวาง 4.00เมตร  

ยาว 527.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,108  ตร.ม  ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล 
บานโพธ์ิกําหนด ต้ังจายจากเงินรายได /เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )  

  (4) โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหนาควน-สระนางหงส หมูที่ 6  ตั้งไว  899,000  บาท          
     เพ่ือจายโครงการกอสรางถนนลาดยางสายหนาควน-สระนางหงส หมูที่ 6  กวาง 6.00เมตร  

ยาว 400.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,400  ตร.ม  ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล 
บานโพธ์ิกําหนด ต้ังจายจากเงินรายได /เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )  
       (5) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 7  ตั้งไว  605,000 บาท   
           เพ่ือจายเปนคา โครงการ กอสรางระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 7  ตําบลบานโพธ์ิ อํา เภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง โดยมีขนาดสูง 20  เมตร ความจุ 20 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ
กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได / เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )  
       (6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบนนบ-บานนายปาน  หมูที่ 9  ตั้งไว  873,000  บาท   
          เพ่ือจายเปนคาโครง การกอส รางถนนคอนกรีต สายบนนบ- บานนายปาน หมูที่ 9 ตําบลบานโพธ์ิ 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กวาง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 368.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
1,288 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได /เงินอุดหนุน
ทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )  
       (7) โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 10  ตั้งไว  165,000 บาท   
           เพ่ือจายเปนคา โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 10  ตําบลบานโพธ์ิ อํา เภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
โดยขุดเจาะบอบาดาลลึกไมนอยกวา 42.50 ม. Ø  6 น้ึว ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ
กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได / เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )  
       (8) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 10  ตั้งไว  693,000 บาท   
           เพ่ือจายเปนคา โครงการ กอสรางระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 10  ตําบลบานโพธ์ิ อํา เภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง โดยมีขนาดสูง 20  เมตร ความจุ 20 ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน ตําบลบานโพธ์ิ
กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได / เงินอุดหนุนทั่วไป  
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส  00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส  
00241 )  
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ม.1 หอถัง     = 658,000 บาท 
ม.3 ลาดยาง  = 878,000 บาท 

ม.6 ลาดยาง  = 899,000 บาท 

ม.7 หอถัง     = 605,000 บาท 
ม.9 คอนกรีต = 873,000 บาท 

ม.10เจาะบอ = 165,000 บาท 

ม.10หอถัง   = 693,000 บาท 

 

รวม           = 4,771,000 บาท 
 
 
 
 

รายจายกองชาง 
1.งบบุคลากร      =  1,875,800   บาท 
2.งบดําเนินการ   =  1,966,000   บาท 
3.งบลงทุน        =  6,331,000   บาท 
 
 

รวมเปนเงิน  10,172,800   บาท 
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