
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,578,884 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 25,784 บาท

งบกลาง รวม 25,784 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 25,784 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.)(รหัส
บัญชี 120100) จํานวน (3,578,366 - 1,000,000) x 1 % = 25,784 
บาท (แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 (9) หน้า 244) ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,209,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 994,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 954,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)ตั้งไว้  
954,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจดมาตรนํ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ฯลฯ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330
) (งานกิจการประปา 00332)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320400)
ตั้งไว้  40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332)

ค่าวัสดุ รวม 1,115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) ตั้งไว้  85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับกิจการประปาที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนด เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ
  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ตั้งไว้  10,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟ ฯลฯปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด

อําเภอ โนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ท่อนํ้า อุปกรณ์ประปา มาตรนํ้า ฯลฯ 
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 750,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) 
ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน นํ้ายาต่างๆ 
เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เวชภัณฑ์ ถังเก็บเชื้อเพลิง
ฯลฯ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ 
อุปกรณ์เพิ่มเติม โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า(รหัสบัญชี 340100) ตั้งไว้  1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา และอาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของการประปา อบต.โตนด  ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

งบลงทุน  เป็นเงิน 344,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 344,100 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 37,500 บาท
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) จํานวน  27,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) ราคาหลัง
ละ   5,500 บาท จํานวน 5 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท   (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่ม
เติมฯ ฉบับที่ 2 (61) หน้า 32)  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330
) งานกิจการประปา (00332)
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง  จํานวน   10,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง จํานวน 2
 หลังๆ ละ 5,000 บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (ซื้อตามราคา
ท้องถิ่น) (แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (62
) หน้า 33) ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330)งานกิจการ
ประปา (00332)   
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ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 205,000 บาท
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปัมนํ้าหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรง
ม้า จํานวน  70,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปัมนํ้าหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรง
ม้า  ราคาเครื่องละ 35,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000
 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและ
เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (66) หน้า 34) ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)
2.ค่าจัดซื้อเครื่องปัมนํ้าหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง
ม้า จํานวน  100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปัมนํ้าหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 
     ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000
 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและ
เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (67) หน้า 35)  ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)
3. ค่าจัดซื้อเครื่องปัมนํ้าหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง
ม้า  จํานวน  35,000 บาท    
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปัมนํ้าหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง
ม้า  ราคาเครื่องละ 17,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000
 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและ
เพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (68) หน้า 35) ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 36,500 บาท
1.ค่าจัดซื้อตู้สําหรับควบคุมไฟฟ้า สําหรับใช้กับปัมนํ้าหอย
โข่ง            ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จํานวน 9,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับควบคุมไฟฟ้า สําหรับใช้กับปัมนํ้าหอยโข่ง 
จํานวน 9,500  บาท  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  ราคาเครื่องละ
 9,500 บาท  จํานวน 1 ตู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)(แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่ม
เติมฯ ฉบับที่ 2 (69) หน้า 35)  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330
)   งานกิจการประปา (00332)
2.ค่าจัดซื้อ ตู้สําหรับควบคุมไฟฟ้า สําหรับใช้กับปัมนํ้าหอยโข่ง       ขนาด
ไม่น้อยกว่า  3 แรงม้า จํานวน  18,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ตู้สําหรับควบคุมไฟฟ้า สําหรับใช้กับปัมนํ้าหอยโข่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า  3 แรงม้า ราคาเครื่องละ 9,000 บาท จํานวน 2 ตู้ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด) (แผน
พัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (70) หน้า 36) 
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330)   งานกิจการประปา (00332)
3. ค่าจัดซื้อตู้สําหรับควบคุมไฟฟ้า สําหรับใช้กับปัมนํ้าหอยโข่ง ขนาดไม่
น้อยกว่า  2 แรงม้า  จํานวน 9,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับควบคุมไฟฟ้า สําหรับใช้กับปัมนํ้าหอย
โข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า  2 แรงม้า  ราคาเครื่องละ 9,000 บาท จํานวน 1
 ตู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   9,000 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด) 
(แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (71) หน้า 36
) ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330) 
งานกิจการประปา (00332)
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 42,000 บาท
1.ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จ่ายได้ไม่น้อยกว่า 12 ลิตร
ต่อชั่วโมง แรงดัน 1-4 บาร์ ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ จํานวน 4 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 10,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท (จัดหาตาม
ราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมฯ ฉบับ
ที่ 2 (72) หน้า 37)  ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์   (00330)  งาน
กิจการประปา (00332)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 23,100 บาท
1.  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
   (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที         
   (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)   
หรือ 4.5 ภาพต่อหนาที (ipm)
-  มีช่องต่อ (Interface) แบบ Parllel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า   จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสามารถใช้ได้กับ A4.Letter,Legalและ  Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
(แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (63) หน้า 33
) ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์(00330) (งานกิจการประปา 00332) 
2.  ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,800
 บาท   จํานวน 1 เครื่อง (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 (แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (64) หน้า 33
) ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์(00330) (งานกิจการประปา 00332) 
3.  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)   ราคาเครื่องละ  16,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 16,000 บาท  โดยมีลักษณะ
ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz  หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า     ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive      ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) 
แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาฯ ปี 61-64 ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 (65) หน้า 34
) ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ (00330) (งานกิจการประปา 00332)

วันที่พิมพ์ : 1/11/2561  10:05:28 หน้า : 4/4


