รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์ การบริหารส่ วนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
******************************************************

แผนงานสาธารณสุข (00220) ตัง้ ไว้ รวม 2,
926,760 บาท
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)ตัง้ ไว้ รวม 2,066,760 บาท
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม
2,066,760 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
ตัง้ ไว้ รวม
เงินเดือนฝ่ ายประจํา (รหัสบัญชี 522000)

1,061,560

บาท

1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน
(รหัสบัญชี 220100) ตัง้ ไว้
753,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานพร้ อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ของกองสาธารณสุขฯ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2555-2557) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ประเภท เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
(รหัสบัญชี 220200) ตัง้ ไว้
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.) เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว), เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรื อ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินนั ้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้
ประกาศลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554) และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220700)
ตัง้ ไว้ 184,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและค่าจ้ างพนักงานจ้ างตามภารกิจของกองสาธารณสุข
ฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 53,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพให้ แก่พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้ างขององค์การบริ หารส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม
ค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
ตัง้ ไว้

850,000 บาท
110,000 บาท

1.ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100) ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ) และค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
3. ค่ าเช่ าบ้ าน
(รหัสบัญชี 310400)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
(รหัสบัญชี 310500)
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ กบั พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2536 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ประจําปี 2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
5. เงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
(รหัสบัญชี 310600) ตัง้ ไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549)
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตัง้ ไว้ 490,000 บาท

1.รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100) ตัง้ ไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้ จา่ ยในด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน ค่าจ้ างเหมาบริ การต่างๆ และค่าเบี ้ยประกันต่างๆ เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานในการฝึ กอบรมต่างๆ รวมทังค่
้ าจ้ างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้ างทําของ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่ง
ปฏิกลู ค่าเช่าที่ดนิ ค่าเช่าทรัพย์สิน ตังจ่
้ ายเงินรายได้
2. รายจ่ ายเกี่ยวกับการรั บรองและพิธีการ
(รหัสบัญชี 320200) ตัง้ ไว้
30,000 บาท
2.1 ค่ ารั บรอง ตัง้ ไว้
30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวเนื่องในการเลี ้ยงรับรอง
และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ซึง่ จําเป็ นต้ องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองต้ อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300) ตัง้ ไว้ 340,000 บาท
3.1 โครงการฝึ กอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านสุขภาพ คณะกรรมการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)ตําบลบางเตย ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนการให้ ความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพ คณะกรรมการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน(อสม.)ตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.2 โครงการฝึ กอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านสิ่งแวดล้ อมคณะกรรมการ
อาสาสมัครพิทักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมประจําหมู่บ้าน(ทสม.)ตําบลบางเตย
ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนการให้ ความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้ อม คณะกรรมการอาสาสมัคร
พิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมประจําหมูบ่ ้ าน(ทสม.) ตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.3 โครงการฝึ กอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และการ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชนตําบลบางเตย
ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนให้ ความรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และการ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชนตําบลบางเตย คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเตย คณะ
ทํางานฯ และผู้นําชุมชนกลุม่ องค์กรต่างๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
3.4 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรื อไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. ค่ าบํารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซม
(รหัสบัญชี 320400) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์หรื อทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

ตัง้ ไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิ่งของซึง่ โดยสภาพเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรื อไม่คงสภาพเดิม หรื อ
สิ่งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จา่ ยที่ต้องชําระ
พร้ อมกัน เช่น ภาษี ค่าขนส่ง ค่าติดตัง้ เป็ นต้ น และรายจ่ายเพื่อการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อ
หน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

1.วัสดุสาํ นักงาน
(รหัสบัญชี 330100)
ตัง้ ไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา ตรายาง ธงชาติ แบบพิมพ์
ฯลฯ และวัสดุสํานักงานที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ ้นไป แต่มีราคา
หน่วยหนึง่ หรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ เครื่ องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
2.วัสดุงานบ้ านงานครัว
(รหัสบัญชี 330300)
ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุงานบ้ านงานครัว ที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ แปรง ไม้ กวาด ไม้ ถพู ื ้น แก้ วนํ ้า จานรอง
ผ้ าปูโต๊ ะ นํ ้ายาดับกลิ่น นํ ้ายาปรับอากาศ ฯลฯ และวัสดุงานบ้ านงานครัวที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการ
ใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึง่ หรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่กระติกนํ ้าร้ อน
ถาด มีด ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
(รหัสบัญชี 330700)
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัว
เทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1
ปี ขึ ้นไป และมีราคาต่อหน่วยหรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลื่อน ฯลฯ ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้
4. วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
(รหัสบัญชี 330800)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ได้ แก่ นํ ้ามันดีเซล นํ ้ามันเบนซิน นํ ้ามันเครื่ อง ฯลฯ ที่ใช้ กบั รถยนต์
ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ และใช้ ในกิจการอื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5. วัสดุการโฆษณาและเผยแพร่
(รหัสบัญชี 331100)
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื ้อป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายผ้ า โปสเตอร์ ตา่ งๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์
พูก่ นั และสี ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
6.วัสดุคอมพิวเตอร์
(รหัสบัญชี 331400)
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ แผงแป้นอักขระหรื อแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ ด เมนบอร์ ด เมมโมรี่ ชิป
เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
7. วัสดุอ่ ืน
(รหัสบัญชี 331700)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ ากลุม่ วัสดุอื่นได้ แต่จําเป็ นต้ องใช้ ในการปฏิบตั งิ านราชการของ
กองสาธารณสุขฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
1.ครุภัณฑ์ สาํ นักงาน

ตัง้ ไว้ รวม 155,200 บาท
ตัง้ ไว้ 155,200 บาท

(รหัสบัญชี 410100)
ตัง้ ไว้ 16,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สํานักงานต่างๆ เพื่อใช้ ในกิจการของกองสาธารณสุขฯ ดังรายการต่อไปนี ้
1.1 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
ตัง้ ไว้ 8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อตู้บานเลื่อน ทึบ 4 ฟุต ขนาด กว้ าง 119 ซม. ลึก 41 ซม. สูง 88 ซม. ราคาตู้ละ 4,200 บาท
จํานวน 2 ตู้ ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.2 โต๊ ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต
ตัง้ ไว้ 8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อโต๊ ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง พร้ อมกุญแจล็อค 1 ชุด พร้ อมลิ ้นชักข้ าง
3 ชัน้ ปลายขามีปมปรั
ุ่ บระดับเคลือบผิวป้องกันสนิมด้ วยสีนํ ้ามัน พร้ อมเก้ าอี ้สํานักงาน 1 ตัว ราคา 8,200 บาท
จํานวน 1 ชุด ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
(รหัสบัญชี 410300)
ตัง้ ไว้ 46,400 บาท
ตัง้ ไว้ 46,400 บาท
2.1 รถจักรยานยนต์
เพื่อจัดเป็ นค่าจัดซื ้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี ้
1. ขนาดที่กําหนดเป็ นขนาดปริ มาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า
-กรณีขนาดตํ่ากว่าซีซี.ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี. หรื อขนาดเกินกว่าซีซี.ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี. เป็ น
รถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี.ที่กําหนดไว้
2. ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3. การจัดซื ้อรถจักรยานยนต์ให้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที่ มอก.23502551ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
(รหัสบัญชี 410700)
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
3.1 กล้ องถ่ ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อกล้ อง ถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้ านพิกเซล จํานวน 1
เครื่ อง รายละเอียดดังนี ้
1. เป็ นกล้ องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2. ความละเอียดที่กําหนดเป็ นความละเอียดที่เซ็นต์เซอร์ ภาพ( Image sensor)

3. มีระบบแฟลช( Flash) ในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้ อมูลได้ อย่างสะดวกเมื่อข้ อมูลเต็ม หรื อเมื่อต้ องการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถ่ายข้ อมูลจากกล้ องไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
6. มีกระเป๋ าบรรจุกล้ อง
ราคาตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
(รหัสบัญชี 411600)
ตัง้ ไว้ 32,200 บาท แยกเป็ น
4.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรั บงานประมวลผล (ขนาดจอไม่ น้อยกว่ า 18 นิว้ ) จํานวน 1 ชุด
ตังไว้
้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ งานในกองสาธารณสุขฯ โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
พื ้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 CORE) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน
1 หน่วย
- มี DVD - RW หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีชอ่ งเชื่อมระบบเครื อข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ ้ว จํานวน 1 หน่วย ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4.2 เครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่ อง ตังไว้
้
5,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื ้นฐานดังนี ้
- เป็ นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็ น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่ องเดียวกัน
- ใช้ เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้ าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้ าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ ทงสี
ั ้ และขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้ สงู สุด 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์ เซ็นต์
- สามารถใช้ ได้ กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า100
แผ่นราคาดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4.3 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่ อง ตังไว้
้ 1,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องสํารองไฟ โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื ้นฐาน ดังนี ้
- มีกําลังไฟฟ้าด้ านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ราคาดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5.ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม

-

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

บาท
บาท

งานโรงพยาบาล
(00222) (กองสาธารณสุขฯ) ตัง้ ไว้ รวม
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

580,000 บาท
ตัง้ ไว้ รวม 580,000 บาท
ตัง้ ไว้ รวม บาท
ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

ตัง้ ไว้ รวม 400,000 บาท
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท

1. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300) ตัง้ ไว้
200,000 บาท
1.1ค่ าใช้ จ่ายในโครงการกําจัดพิษสุนัขบ้ า ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดซื ้อวัคซีนกําจัดโรคพิษสุนขั บ้ า พร้ อมค่าแรง อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด ตังจากจากเงิ
้
นรายได้
1.2ค่ าใช้ จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันและ
ควบคุมไข้ เลือดออก
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้ เลือดออก ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตัง้ ไว้

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิ่งของซึง่ โดยสภาพเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรื อไม่คงสภาพเดิม หรื อ
สิ่งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จา่ ยที่ต้องชําระ
พร้ อมกัน เช่น ภาษี ค่าขนส่ง ค่าติดตัง้ เป็ นต้ น และรายจ่ายเพื่อการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อ
หน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
(รหัสบัญชี 330900) ตัง้ ไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อทรายกําจัดลูกนํ ้ายุงลาย สารเคมีกําจัดยุงและแมลง นํ ้ายาเคมีตรวจสารเสพติด วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า เครื่ องวัดความดันโลหิต และอื่นๆ เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
1. ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์

ตัง้ ไว้ รวม 180,000 บาท
ตัง้ ไว้
180,000 บาท

(รหัสบัญชี 410800)
ตัง้ ไว้ 180,000 บาท
1.1เครื่องพ่ นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จํานวน 1 เครื่ อง ตัง้ ไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ สําหรับกําจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ ศัตรูพืชทุกชนิด
พร้ อมอุปกรณ์ ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากรายได้
1.2เครื่ องพ่ นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง จํานวน 1 เครื่ อง ตัง้ ไว้ 90,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพ่นฝอยละออง ( ULV) ชนิดสะพายหลัง สําหรับกําจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ
ศัตรูพืชทุกชนิดพร้ อมอุปกรณ์ ตามราคาท้ องตลาดซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ วตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม

-

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

บาท
บาท

งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00214)(กองสาธารณสุขฯ)ตัง้ ไว้ รวม 280,000 บาท
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้
ตัง้ ไว้ รวม 280,000 บาท
ตัง้ ไว้ รวม บาท
ข. ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

ตัง้ ไว้ รวม 110,000 บาท
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท

1. ค่ าบํารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซม
(รหัสบัญชี 320400) ตัง้ ไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์หรื อทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตัง้ ไว้

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิ่งของซึง่ โดยสภาพเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรื อไม่คงสภาพเดิม หรื อ
สิ่งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จา่ ยที่ต้องชําระ
พร้ อมกัน เช่น ภาษี ค่าขนส่ง ค่าติดตัง้ เป็ นต้ น และรายจ่ายเพื่อการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อ
หน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
(รหัสบัญชี 330700)
ตัง้ ไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัว
เทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1
ปี ขึ ้นไป และมีราคาต่อหน่วยหรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลื่อน ฯลฯ ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้
2. วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
(รหัสบัญชี 330800) ตัง้ ไว้
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ได้ แก่ นํ ้ามันดีเซล นํ ้ามันเบนซิน นํ ้ามันเครื่ อง ฯลฯ ที่ใช้ กบั รถยนต์
ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ และใช้ ในกิจการอื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)
ค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

ตัง้ ไว้ รวม 100,000 บาท
ตัง้ ไว้ รวม 100,000 บาท

1. ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800) ตัง้ ไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องจักรกลยานพาหนะ รถขยะมูลฝอย เครื่ องพ่นยุง
และครุภณ
ั ฑ์ชนิดอื่นๆ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)

ตัง้ ไว้ รวม 70,000 บาท

-

บาท

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณประโยชน์
(รหัสบัญชี 610400) ตัง้ ไว้
70,000 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการอุดหนุนสําหรับสาธารณสุขมูลฐาน ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้ กบั อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) เพื่อสําหรับการพัฒนาสาธารณสุข
ม.1 – ม.7 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

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

