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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   รวม      1,234,080 บาท 
1.  งบบุคลากร        รวม   750,080 บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    750,080 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน    542,720      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ส่วนโยธา จ านวน  2 
อัตรา ได้แก่ นักบริหารงานช่างและนายช่างโยธา 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน      24,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ส่วนโยธา   
    เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน       42,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของหัวหน้าส่วนโยธา     
      ค่าจ้างพนักงานจ้าง     จ านวน       117,360 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ส่วนโยธา จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน       24,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานจ้าง ส่วนโยธา       

2.  งบด าเนินการ         รวม    229,000 บาท       

 2.1 ค่าตอบแทน       รวม        102,000 บาท 

       ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. จ านวน  50,000     บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาปฏิบัติราชการใน อบต.    
  เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง      
  ค่าอ่ืน ๆ  ฯลฯ  

  ค่าเช่าบ้าน          จ านวน        42,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด    
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามระเบียบก าหนด 

   2.2  ค่าใช้สอย         รวม       40,000  บาท 

 ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน      20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายค่ารับวารสาร    หนังสือกฎหมาย  หนังสือพิมพ์   หรือเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ    
 ค่าธรรมเนียม   ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ   ในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  รวมทั้ง 
 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   

 ข.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     จ านวน   10,000    บาท 
      หมวดอ่ืน ๆ      

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   10,000  บาท 
  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
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 ค.  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน            จ านวน  10,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  

 2.3  ค่าวัสดุ                       รวม    81,000    บาท 
         วัสดุส านักงาน          จ านวน  10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  
 สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  กระดาษ  ฯลฯ    

          วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน   6,000     บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ  บัลลาส  สวิทซ์ ฯลฯ   

          วัสดุก่อสร้าง             จ านวน    45,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง   เช่น  หิน  ทราย  ลูกรัง ไม้ต่าง ๆ  สี  ปูนซีเมนต์  ท่อน้ าและ
 อุปกรณ์ประปา ฯลฯ 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน  10,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ  ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
 และเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับเครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอมาใช้ราชการและจ่าย
 สนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
  วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน  10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  ค่า 
 จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน  เม้าส์  แป้นพิมพ์  ฯลฯ     

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค              รวม   6,000     บาท 

  ค่าโทรศัพท์                จ านวน   6,000     บาท  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 

3.  งบลงทุน                    รวม  255,000   บาท  
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           จ านวน     15,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  รวม     240,000   บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน   240,000   บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   
จ านวน   90,000  บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
จ านวน  150,000  บาท 
 

4.  งบเงินอุดหนุน     -  


