
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

****************************************************** 

แผนงานสาธารณสุข (00220)    ตัง้ไว้รวม 2, 926,760   บาท 

  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสขุฯ)ตัง้ไว้รวม 2,066,760 บาท  

  ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม 2,066,760   บาท 

  ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -          บาท  

 

งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)  ตัง้ไว้รวม     1,061,560     บาท 

    เงนิเดือนฝ่ายประจาํ (รหสับัญชี 522000) 
     1. ประเภท เงนิเดือนพนักงาน   

(รหัสบัญชี 220100)     ตัง้ไว้    753,600  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนพนกังานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นตําบล ของกองสาธารณสขุฯ 

ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี (2555-2557) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

   2. ประเภท เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  

(รหัสบัญชี 220200)    ตัง้ไว้     70,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่งๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล   

(ก.อบต.) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานสว่นตําบล ลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์การบริหาร

สว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว), เงินเพิ่มตามคณุวฒุิท่ี ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดอตัราเงินเดือน และจํานวนเงินท่ีปรับเพิ่ม

สําหรับคณุวฒุิท่ี ก.พ.หรือ ก.อบต. รับรองวา่คณุวฒุินัน้ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

ประกาศลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554) และเงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน อบต. ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

   3. ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220700)    ตัง้ไว้  184,560  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและคา่จ้างพนกังานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสขุ

ฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

   4. ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)    ตัง้ไว้  53,400  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น

ตําบล และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้     



 

 

งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)   ตัง้ไว้รวม      850,000   บาท 

         ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)    ตัง้ไว้           110,000  บาท   
   1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่  

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รหัสบัญชี 310100)  ตัง้ไว้  50,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

   2. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

       (รหัสบัญชี 310300)    ตัง้ไว้  10,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง  ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

   3. ค่าเช่าบ้าน  

       (รหัสบัญชี 310400)    ตัง้ไว้  20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    

   4. เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

      (รหัสบัญชี 310500)    ตัง้ไว้  10,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ให้กบัพนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

สวสัดกิารเก่ียวกบัการชว่ยเหลือบตุรของข้าราชการสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2536 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  ประจําปี 2557  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ (00221)  

  5. เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

     (รหัสบัญชี 310600)    ตัง้ไว้     20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือ คา่รักษาพยาบาลให้แก่พนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

สวสัดกิารเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2549) 

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้   490,000  บาท  
1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ     

   (รหัสบัญชี 320100)    ตัง้ไว้   100,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายสําเนาเอกสาร คา่ใช้จา่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียม 

คา่ลงทะเบียน คา่จ้างเหมาบริการตา่งๆ และคา่เบีย้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานในการฝึกอบรมตา่งๆ รวมทัง้คา่จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก คา่จ้างทําของ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิ่ง

ปฏิกลู คา่เชา่ท่ีดนิ คา่เชา่ทรัพย์สิน ตัง้จา่ยเงินรายได้ 

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพธีิการ  

   (รหัสบัญชี 320200)    ตัง้ไว้  30,000  บาท  

   2.1  ค่ารับรอง      ตัง้ไว้  30,000  บาท   



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหาร คา่เคร่ืองด่ืม คา่ของขวญัท่ีระลกึ คา่พิมพ์เอกสาร คา่ใช้จา่ยเก่ียวเน่ืองในการเลีย้งรับรอง 

และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ซึง่จําเป็นต้องจา่ยท่ีเก่ียวกบัการรับรองต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน 

เย่ียมชมทศันศกึษาดงูาน ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

    (รหัสบัญชี 320300)    ตัง้ไว้   340,000 บาท     

3.1 โครงการฝึกอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพ คณะกรรมการ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน(อสม.)ตาํบลบางเตย  ตัง้ไว้  80,000  บาท  

 เพ่ือจา่ยสนบัสนนุการให้ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสขุภาพ  คณะกรรมการอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจําหมูบ้่าน(อสม.)ตําบลบางเตย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

   3.2 โครงการฝึกอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการ

อาสาสมัครพทัิกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมประจาํหมู่บ้าน(ทสม.)ตาํบลบางเตย    

       ตัง้ไว้  80,000  บาท   

เพ่ือจา่ยสนบัสนนุการให้ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการอาสาสมคัร

พิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมประจําหมูบ้่าน(ทสม.) ตําบลบางเตย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.3 โครงการฝึกอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดทาํแผนท่ีทางเดนิยุทธศาสตร์และการ

จัดทาํแผนสุขภาพชุมชนตาํบลบางเตย    ตัง้ไว้  150,000  บาท   

เพ่ือจา่ยสนบัสนนุให้ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจดัทําแผนท่ีทางเดนิยทุธศาสตร์และการ

จดัทําแผนสขุภาพชมุชนตําบลบางเตย  คณะกรรมการบริหารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ อบต.บางเตย  คณะ

ทํางานฯ  และผู้ นําชมุชนกลุม่องค์กรตา่งๆ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) งาน

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ (00221)  

3.4  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว้   30,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ท่ีพกั และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม

สมัมนาของพนกังานสว่นตําบล พนกังานจ้าง ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

   (รหัสบัญชี 320400)    ตัง้ไว้  20,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)  ตัง้ไว้  250,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท  

 



 

 

1.วัสดุสาํนักงาน   

(รหัสบัญชี 330100)     ตัง้ไว้  60,000   บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดสํุานกังาน เชน่ แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร สมดุ ปากกา ตรายาง ธงชาต ิแบบพิมพ์ 

ฯลฯ และวสัดสํุานกังานท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึน้ไป แตมี่ราคา

หนว่ยหนึง่หรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ เคร่ืองตดักระดาษ พระบรมฉายาลกัษณ์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้   

2.วัสดุงานบ้านงานครัว   

(รหัสบัญชี 330300)     ตัง้ไว้  80,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัวท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ แปรง ไม้กวาด ไม้ถพืูน้ แก้วนํา้ จานรอง 

ผ้าปโูต๊ะ นํา้ยาดบักลิ่น นํา้ยาปรับอากาศ ฯลฯ  และวสัดงุานบ้านงานครัวท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุาร

ใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึน้ไป แตมี่ราคาหนว่ยหนึง่หรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่กระตกินํา้ร้อน 

ถาด มีด ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

(รหัสบัญชี 330700)     ตัง้ไว้  10,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หวั

เทียน ฯลฯ และวสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 

ปีขึน้ไป และมีราคาตอ่หนว่ยหรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ แมแ่รง ล็อคเกียร์ กญุแจเล่ือน ฯลฯ ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้  

4. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  

(รหัสบัญชี  330800)      ตัง้ไว้  20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ได้แก่ นํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัเคร่ือง ฯลฯ ท่ีใช้กบัรถยนต์

สว่นกลางและรถจกัรยานยนต์ และใช้ในกิจการอ่ืนๆ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

5. วัสดุการโฆษณาและเผยแพร่   

(รหัสบัญชี  331100)      ตัง้ไว้   10,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ จดัซือ้ป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายผ้า โปสเตอร์ตา่งๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ 

พูก่นัและสี ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

6.วัสดุคอมพวิเตอร์   

(รหัสบัญชี  331400)      ตัง้ไว้  40,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป 

เมาส์ หมกึคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

7. วัสดุอ่ืน  

(รหัสบัญชี  331700)      ตัง้ไว้  30,000  บาท  



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดอ่ืุน ๆ ท่ีไมส่ามารถจดัเข้ากลุม่วสัดอ่ืุนได้แตจํ่าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตังิานราชการของ

กองสาธารณสขุฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)   ตัง้ไว้รวม     155,200     บาท 

         ค่าครุภัณฑ์  (รหสับัญชี  541000)  ตัง้ไว้    155,200    บาท  

  1.ครุภัณฑ์สาํนักงาน   

  (รหัสบัญชี 410100)    ตัง้ไว้   16,600   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์สํานกังานตา่งๆ เพ่ือใช้ในกิจการของกองสาธารณสขุฯ ดงัรายการตอ่ไปนี  ้

  1.1 ตู้บานเล่ือนทบึ 4 ฟุต     ตัง้ไว้    8,400   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ตู้บานเล่ือน ทบึ 4 ฟตุ ขนาด กว้าง 119 ซม. ลกึ 41 ซม. สงู 88 ซม.  ราคาตู้ละ 4,200 บาท  

จํานวน 2 ตู้    ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

  1.2 โต๊ะทาํงานเหล็ก 4  ฟุต     ตัง้ไว้    8,200   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้โต๊ะทํางานเหล็ก  4  ฟตุ ผลิตจากเหล็กคณุภาพสงู พร้อมกญุแจล็อค 1 ชดุ พร้อมลิน้ชกัข้าง 

3  ชัน้ ปลายขามีปุ่ มปรับระดบัเคลือบผิวป้องกนัสนิมด้วยสีนํา้มนั พร้อมเก้าอีสํ้านกังาน 1 ตวั  ราคา  8,200 บาท   

จํานวน  1  ชดุ ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   (รหัสบัญชี 410300)    ตัง้ไว้   46,400  บาท 

  2.1 รถจักรยานยนต์      ตัง้ไว้  46,400  บาท  

เพ่ือจดัเป็นคา่จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 120  ซีซี  จํานวน 1 คนั รายละเอียดดงันี  ้

        1. ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํ่ากวา่  

            -กรณีขนาดต่ํากวา่ซีซี.ท่ีกําหนดไมเ่กิน  5  ซีซี.  หรือขนาดเกินกวา่ซีซี.ท่ีกําหนดไมเ่กิน  5  ซีซี.  เป็น 

รถจกัรยานยนต์ตามขนาดซีซี.ท่ีกําหนดไว้  

        2. ราคาท่ีกําหนดไมร่วมอปุกรณ์และคา่จดทะเบียน  

       3. การจดัซือ้รถจกัรยานยนต์ให้มีคณุสมบตัติามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  เลขท่ี  มอก.2350-

2551ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  3.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

  (รหัสบัญชี 410700)    ตัง้ไว้  10,000  บาท  

  3.1 กล้องถ่ายภาพน่ิง  ระบบดจิิตอล  ตัง้ไว้ 10,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้กล้อง ถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิิตอล ความละเอียดไมน้่อยกวา่ 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 

เคร่ือง รายละเอียดดงันี ้

       1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 

       2. ความละเอียดท่ีกําหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นต์เซอร์ภาพ( Image sensor) 



 

 

     3. มีระบบแฟลช( Flash) ในตวั 

    4. สามารถถอดเปล่ียนส่ือบนัทกึข้อมลูได้อยา่งสะดวกเม่ือข้อมลูเตม็ หรือเม่ือต้องการเปล่ียน  

     5. สามารถโอนถ่ายข้อมลูจากกล้องไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้  

     6. มีกระเป๋าบรรจกุล้อง 

ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4.  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   

   (รหัสบัญชี 411600)    ตัง้ไว้    32,200    บาท  แยกเป็น 

4.1  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิว้)  จํานวน 1 ชดุ   

ตัง้ไว้ 25,000 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้งานในกองสาธารณสขุฯ  โดยมีคณุลกัษณะ

พืน้ฐาน ดงันี ้

-  มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั ( 4 CORE) มี 

ความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมน้่อยกวา่ 2.5 GHz และมีความเร็วของหนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาด

ไมน้่อยกวา่ 6 MB  จํานวน 1 หนว่ย 

-  มีหนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ท่ีมีหนว่ยความจําขนาดไมน้่อยกวา่ 1 MB  

-  มีหนว่ยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่  มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB  

-  มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู  (Hard disk)  ชนิด SATA  หรือดีกวา่  ขนาดความจไุมน้่อยกวา่  1 TB  จํานวน 

1 หนว่ย 

-  มี DVD - RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 หนว่ย 

-  มีชอ่งเช่ือมระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit  Ethernet หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1ชอ่ง 

-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมี 

ขนาดไมน้่อยกวา่ 18 นิว้  จํานวน 1 หนว่ย   ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐาน

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4.2  เคร่ืองพมิพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เคร่ือง  ตัง้ไว้  

5,400 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

- เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกนั  

- ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 4,800x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาที 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสงูสดุ ไมน้่อยกวา่ 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 



 

 

- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาได้สงูสดุ 99 สําเนา 

- สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่ 100 

 แผน่ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4.3 เคร่ืองสาํรองไฟ  จํานวน 1 เคร่ือง  ตัง้ไว้ 1,800 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองสํารองไฟ  โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

-  มีกําลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกวา่  750 VA    

-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่  15  นาที 

ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

5.ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
  (รหัสบัญชี 411800)       ตัง้ไว้   50,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ  (รายจา่ยเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)            ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

  งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)   ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

  

 

 

******************************************* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานโรงพยาบาล  (00222) (กองสาธารณสุขฯ)   ตัง้ไว้รวม    580,000   บาท  

ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้      ตัง้ไว้รวม   580,000    บาท 

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน      ตัง้ไว้รวม  -          บาท  

 

   งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)    ตัง้ไว้รวม       -           บาท 

 

   งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)    ตัง้ไว้รวม    400,000   บาท 

 ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้   200,000  บาท  
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

        (รหัสบัญชี 320300)     ตัง้ไว้   200,000  บาท   

1.1ค่าใช้จ่ายในโครงการกาํจัดพษิสุนัขบ้า ตัง้ไว้ 100,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้วคัซีนกําจดัโรคพิษสนุขับ้า พร้อมคา่แรง อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ป้องกนัการแพร่ระบาด ตัง้จากจากเงินรายได้  

1.2ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและ 

    ควบคุมไข้เลือดออก    ตัง้ไว้ 100,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคมุไข้เลือดออก ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)  ตัง้ไว้  200,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท  

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

   (รหัสบัญชี  330900)     ตัง้ไว้   200,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ทรายกําจดัลกูนํา้ยงุลาย สารเคมีกําจดัยงุและแมลง นํา้ยาเคมีตรวจสารเสพตดิ วคัซีน

ป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า เคร่ืองวดัความดนัโลหิต และอ่ืนๆ เพ่ือป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  

งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)     ตัง้ไว้รวม    180,000  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ (รหสับัญชี 541000)    ตัง้ไว้        180,000  บาท  

1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   

   (รหัสบัญชี 410800)    ตัง้ไว้  180,000  บาท   

  1.1เคร่ืองพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่  จาํนวน 1 เคร่ือง ตัง้ไว้ 90,000 บาท  



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพน่หมอกควนัชนิดสะพายไหล ่สําหรับกําจดัยงุ แมลงวนั แมลงสาบ ศตัรูพืชทกุชนิด 

พร้อมอปุกรณ์ ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากรายได้  

1.2เคร่ืองพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง จาํนวน 1 เคร่ือง ตัง้ไว้ 90,000  

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพน่ฝอยละออง ( ULV) ชนิดสะพายหลงั สําหรับกําจดัยงุ แมลงวนั แมลงสาบ 

ศตัรูพืชทกุชนิดพร้อมอปุกรณ์ ตามราคาท้องตลาดซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้วตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)            ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

 

  งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)   ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00214)(กองสาธารณสขุฯ)ตัง้ไว้รวม  280,000   บาท  

ก.  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้      ตัง้ไว้รวม  280,000   บาท 

ข. ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน      ตัง้ไว้รวม  -        บาท 

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)    ตัง้ไว้รวม       -        บาท 

 

    งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)    ตัง้ไว้รวม  110,000  บาท 

ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้   30,000 บาท 
1. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

    (รหัสบัญชี 320400)    ตัง้ไว้  30,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)  ตัง้ไว้ 80,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท แยกเป็น 

1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

(รหัสบัญชี 330700)    ตัง้ไว้  20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หวั

เทียน ฯลฯ และวสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 

ปีขึน้ไป และมีราคาตอ่หนว่ยหรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ แมแ่รง ล็อคเกียร์ กญุแจเล่ือน ฯลฯ ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้  

2. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  

   (รหัสบัญชี  330800)     ตัง้ไว้  60,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ได้แก่ นํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัเคร่ือง ฯลฯ ท่ีใช้กบัรถยนต์

สว่นกลางและรถจกัรยานยนต์ และใช้ในกิจการอ่ืนๆ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

    งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)     ตัง้ไว้รวม  100,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์  (รหสับัญชี  541000)       ตัง้ไว้รวม  100,000 บาท  

 

 



 

 

1.  ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800)       ตัง้ไว้  100,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ รถขยะมลูฝอย เคร่ืองพน่ยงุ 

และครุภณัฑ์ชนิดอ่ืนๆ ฯลฯ (รายจา่ยเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท)  ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้  

 

    งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)             ตัง้ไว้รวม      -       บาท 

 

    งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)    ตัง้ไว้รวม   70,000 บาท 
1. เงนิอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 

    (รหัสบัญชี 610400)     ตัง้ไว้  70,000  บาท  

   1.1 อุดหนุนโครงการอุดหนุนสาํหรับสาธารณสุขมูลฐาน    ตัง้ไว้  70,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุให้กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน (อสม.) เพ่ือสําหรับการพฒันาสาธารณสขุ 

ม.1 – ม.7 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

 

************************************************* 

 


