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

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ตัง้ ไว้ รวม 16,371,400 บาท
ตัง้ ไว้ รวม 11,090,460 บาท
งานบริหารงานทั่วไป(00211) (สํานักงานปลัด)
ก. ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 11,090,460 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
ตัง้ ไว้ รวม 6,359,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000) ตัง้ ไว้ 2,247,720 บาท
1.ประเภท เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ
(รหัสบัญชี 210100)
ตัง้ ไว้ 556,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้ กบั นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
2 ประเภท เงินค่ าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายกฯ/รองนายกฯ
(รหัสบัญชี 210200)
ตัง้ ไว้ 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3 ประเภท เงินค่ าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ
(รหัสบัญชี 210300)
ตัง้ ไว้ 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
4 ประเภท เงินค่ าตอบแทนเลขานุการนายกฯ
(รหัสบัญชี 210400)
ตัง้ ไว้ 95,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5.ประเภทเงินค่ าตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาและเลขานุการสภา
(รหัสบัญชี 210600)
ตัง้ ไว้ 1,500,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)

ตัง้ ไว้ 4,112,240 บาท

1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
(รหัสบัญชี 220100) ตัง้ ไว้
1,600,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานพร้ อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2555-2557) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2 ประเภท เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
(รหัสบัญชี 220200) ตัง้ ไว้
300,000 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 เงินประจําตําแหน่ ง
(รหัสบัญชี 220300)
ตัง้ ไว้ 134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินประจําตําแหน่งให้ กบั ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและหัวหน้ าสํานักปลัดตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้
4 ประเภท ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
(รหัสบัญชี 220500) ตัง้ ไว้ 132,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างให้ กบั ลูกจ้ างประจําของสํานักงานปลัด ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของลูกจ้ างประจํา
(รหัสบัญชี 220600) ตัง้ ไว้ 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มต่างๆ ให้ กบั ลูกจ้ างประจําของสํานักงานปลัด ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
6 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220700)
ตัง้ ไว้ 1,295,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและพนักงานจ้ างตามภารกิจของสํานักงานปลัด ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
7 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพให้ แก่พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม 4,308,000 บาท
ค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
ตัง้ ไว้ 925,000 บาท
1.ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) ตัง้ ไว้ 570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนแก่กรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้ างของอบต. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ค่าตอบแทนในการยืมตัวข้ าราชการพนักงานส่วนตําบลที่มาปฏิบตั ริ าชการ
ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในการเลือกตัง้ ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณีพิเศษ) ค่าตอบแทน อปพร. หรื อผู้ปฏิบตั งิ านด้ าน อปพร. ค่าตอบแทนนักเรี ยน/นักศึกษาในการ
ปฏิบตั งิ านในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
ตัง้ ไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้ ประจําปี
3. ค่ าเช่ าบ้ าน
(รหัสบัญชี 310400)
ตัง้ ไว้ 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
(รหัสบัญชี 310500)
ตัง้ ไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ กบั พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้ างประจํา และผู้บริหารขององค์การ
บริ หารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้ าราชการ
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2536 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5. เงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
(รหัสบัญชี 310600) ตัง้ ไว้
180,000 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 1,363,000 บาท

. รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100) ตัง้ ไว้
340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้ จา่ ยในด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมต่างๆ ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจัดทําวารสาร อบต.
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่มีความจําเป็ น รวมทังค่
้ าจ้ างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้ างทําของ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่ง
ปฏิกลู ค่าเช่าที่ดนิ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้ างคนงานใส่สารเคมีกําจัดลูกนํ ้ายุงลาย ค่าจ้ างคนงานฉีดยาป้องกันพิษ

สุนขั บ้ า ค่าเช่าเครื่ องขยายเสียง ค่าจ้ างเหมาลอกรางและท่อระบายนํ ้า ค่าเช่าเครื่ องขยายเสียง ค่าเย็บปกหนังสือ
ค่าจ้ างถ่ายเอกสาร ค่ารังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ ค่าจ้ างปรับปรุงเว็ปไซต์อบต.บางเตย ค่าจ้ างเหมาบริ การ
ต่างๆ และค่าเบี ้ยประกันต่างๆ เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ ายเกี่ยวกับการรั บรองและพิธีการ
(รหัสบัญชี 320200) ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
แยกเป็ น
2.1 ค่ ารั บรอง ตัง้ ไว้
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวเนื่องในการเลี ้ยงรับรอง
และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ซึง่ จําเป็ นต้ องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองต้ อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริ หารส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.2 ค่ าเลีย้ งรั บรอง ตัง้ ไว้
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเลี ้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้ องถิ่น, คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ ที่ได้ รับแต่งตังตาม
้
กฎหมายหรื อตามระเบียบหรื อหนังสือสัง่ การของกระทรวงมหาดไทย หรื อการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. กับ
รัฐวิสาหกิจหรื อเอกชน ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300) ตัง้ ไว้
943,000 บาท
3.1 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรื อไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้ างประจํา พนักงานจ้ าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภาฯ ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
3.2 ค่ าของขวัญ ของรางวัล
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ย ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล หรื อ พวงมาลัย พวงมาลา กระเช้ าดอกไม้ เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรื อเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ หรื อพวงมาลัย พวงมาลา กระเช้ าดอกไม้
สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็ นและมีความสําคัญ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.3 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการเลือกตัง้
ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยสําหรับการเลือกตังขององค์
้
กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้
กําหนด รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
การให้ ความรู้และข้ อมูลข่าวสารให้ กบั ประชาชน ในการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ผู้บริหารและสมาชิกสภาจังหวัด เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.4 โครงการจัดทัศนศึกษา
ตัง้ ไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนการให้ ความรู้และการจัดทัศนศึกษา ดูงาน แก่ผ้ นู ําท้ องถิ่นและสมาชิกสภาฯ รวมทังพนั
้ กงาน
ของ อบต. ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

3.5 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ อันเป็ นศูนย์รวมแห่งความเป็ น
ชาติและความจงรักภักดีของคนในชาติ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว1224 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2552) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.6 โครงการท้ องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์ พนื ้ ที่สีเขียว ตัง้ ไว้ 98,000 บาท
เพื่อใช้ ในการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้ นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อน และน้ อม
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯเนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาและวาระสําคัญอื่นๆ
(ตามหนังสือกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0891.4/306 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 และตาม
หนังสือกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0891.4/682 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554) ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
3.7 ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งเสริม สนับสนุนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง /ชุมชน
และการวางผังชุมชน
ตัง้ ไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ มีความรู้ในการจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้ อมและภูมิทศั น์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการผังเมือง การเสริมสร้ างองค์
ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้ านช่าง เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. ค่ าบํารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซม
(รหัสบัญชี 320400) ตัง้ ไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์หรื อทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตัง้ ไว้

1,410,000 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. วัสดุสาํ นักงาน
(รหัสบัญชี 330100) ตัง้ ไว้ 300,000 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

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(รหัสบัญชี 330200) ตัง้ ไว้
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ ฟิ วส์ สายไฟฟ้า ปลัก๊ ไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ1 ปี ขึ ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึง่ หรื อชุด
หนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ สายอากาศ หรื อเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่ องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. วัสดุงานบ้ านงานครัว
(รหัสบัญชี 330300) ตัง้ ไว้
90,000 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. วัสดุก่อสร้ าง
(รหัสบัญชี 330600) ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุก่อสร้ างต่างๆ เช่น กลอนประตู หน้ าต่าง ก๊ อกนํ ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ฯลฯ ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
(รหัสบัญชี 330700)
ตัง้ ไว้
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็ นวัสดุโดยสภาพ ได้ แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัว
เทียน ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1
ปี ขึ ้นไป แต่มีราคาต่อหน่วยหรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000 บาท ได้ แก่ แม่แรง ล็อคเกียร์ กุญแจเลื่อน ฯลฯ ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
5. วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่ อลื่น
(รหัสบัญชี 330800) ตัง้ ไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ได้ แก่ นํ ้ามันดีเซล นํ ้ามันเบนซิน นํ ้ามันเครื่ อง ฯลฯ ที่ใช้ กบั รถยนต์
ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ และใช้ ในกิจการอื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
6. วัสดุการโฆษณาและเผยแพร่
(รหัสบัญชี 331100) ตัง้ ไว้
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื ้อป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายผ้ า โปสเตอร์ ตา่ งๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์
พูก่ นั และสี ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
7. วัสดุคอมพิวเตอร์
(รหัสบัญชี 331400) ตัง้ ไว้
170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ แผงแป้นอักขระหรื อแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ ด เมนบอร์ ด เมมโมรี่ ชิป
เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจาก
9. วัสดุอ่ ืน
(รหัสบัญชี 331700) ตัง้ ไว้
95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ ากลุม่ วัสดุอื่นได้ แต่จําเป็ นต้ องใช้ ในการปฏิบตั งิ านราชการของ
สํานักปลัด เช่นวัสดุการจราจร และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เสื ้อสะท้ อนแสง ป้ายจราจร ป้ายเตือนภัย กรวย
ยาง แถบสะท้ อนแสง เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

ค่ าสาธารณูปโภค

(รหัสบัญชี 534000) ตัง้ ไว้

610,000 บาท แยกเป็ น

1. ค่ าไฟฟ้า
(รหัสบัญชี 340100) ตัง้ ไว้
40 0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานที่ทําการ อบต. หรื ออาคารสถานที่ ในความดูแลของ อบต. รวมทังค่
้ า
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ ประดับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ค่ านํา้ ประปา
(รหัสบัญชี 340200) ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่านํ ้าประปาสํานักงานที่ทําการ อบต. หรื ออาคารสถานที่ ในความดูแลของ อบต. ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
3. ค่ าโทรศัพท์
(รหัสบัญชี 340300) ตัง้ ไว้
100,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การโทรศัพท์ของ อบต. และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อติดต่องานราชการของ อบต. ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
4
. ค่ าไปรษณีย์
(รหัสบัญชี 340400) ตัง้ ไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5. ค่ าบริการทางด้ านโทรคมนาคม
(รหัสบัญชี 340500) ตัง้ ไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าคูส่ ายอินเตอร์ เน็ตตําบล ค่าเช่าพื ้นที่/ฝาก เว็ปไชต์( Website )ของ อบต. ค่าติดตังหมายเลข
้
โทรศัพท์สายด่วนฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

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

ตัง้ ไว้ รวม 359,500 บาท
ตัง้ ไว้
359,500
บาท แยกเป็ น

(รหัสบัญชี 410100)
ตัง้ ไว้ 72,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สํานักงานต่างๆ เพื่อใช้ ประโยชน์ในกิจการของ อบต. ดังรายการต่อไปนี ้

1.1กระดานฟลิปชาร์ ท
ตัง้ ไว้ 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อกระดาน ฟลิปชาร์ ท จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- บอร์ ดฟลิปชาร์ ทพร้ อมกระดานไวท์บอร์ ดในตัว พร้ อมอุปกรณ์
- ขาตังอลู
้ มิเนียมปรับสูงตํ่าได้ ตามต้ องการ
- ยืดขาสูงได้
- มีรางสําหรับวางแปรง
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 80 เซนติเมตร
ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.2 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
1.3 ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ตัง้ ไว้ 9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ขนาดกว้ าง 88 ซม. ลึก 41 ซม. สูง 88 ซม. ราคาตู้ละ 3,300
บาท จํานวน 3 ตู้ ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.4 โต๊ ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ตัง้ ไว้ 32,800 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 4 ตัว ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.5 เครื่ องพิมพ์ ดีดธรรมดา 18" ไทย
ตัง้ ไว้ 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ดีดธรรมดา ตังโต๊
้ ะภาษาไทย (ตัวเลขไทยหรื ออารบิคแล้ วแต่จะเลือก) หรื อ
ภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษมี 46 แป้น แป้นอักษรภาษาไทยมี 46 แป้น (มากกว่าเครื่ องทัว่ ไป 1 แป้น)
และแป้นอักษรแถวล่างสุดมี 10 แป้น
- กลไกในการพิมพ์อกั ษรบนเป็ นแบบยกหวี
- มีชอ่ งไฟอักษรขนาด 12 ตัวต่อ 1 นิ ้ว
- แป้นอักษรชัดเจนเพราะเป็ นการหล่อตัวอักษร ลึกลงไปในแป้น จะไม่ลบเลือนตลอดอายุ
เครื่ อง
- เป็ นเครื่ องที่มีความคงทน แข็งแรง เพราะโครงสร้ าง เป็ นเหล็กกล้ า
- ตัวถังและฝาครอบเป็ นโลหะผสม แข็งแรงทนทานไม่แตกง่าย ไม่เกิดสนิม เมื่อสีลบเลือน
สามารถพ่นใหม่ได้
- เป็ นเครื่ องพิมพ์ดีดที่พิมพ์ด้วยความเร็วได้ คล่องแคล่ว ก้ านอักษรไม่ตดิ ขัด เบาแรง เหมาะที่
จะใช้ งานหนัก
- การวางตัวอักษรเป็ นแบบธรรมดา (เกษมณี) ตัวอักษรชัดเจน สวยงาม

- มีที่ตงระยะบรรทั
ั้
ดได้ 5 ระยะ (1, 11/12, 2, 21/2, 3)
- ก้ านอักษรเป็ นเหล็กสปริง ทนทานต่อการดีดสะบัด ไม่งอพับ ทังส่
้ วนบนหรื อส่วนล่าง จึงไม่
หักตลอดกาล
- มีกลไกล็อกกระเช้ าหวีทงที
ั ้ ่อยูใ่ นสภาพ ปกติ และเวลากดพิมพ์ อักษรแถวบน (กระเช้ าหวี
จะเคลื่อนลงได้ โดยการกดแป้นสําหรับพิมพ์อกั ษรแถวบนเท่านัน)
้
- ผ้ าคลุมเครื่ อง 1 ผืน, คูม่ ือวิธีการใช้ 1 เล่ม
- ถอดแคร่หรื อประกอบแคร่หรื อสับแคร่ได้ สะดวกรวดเร็ว ตังแต่
้ 13 นิ ้วไปจนถึง 24 นิ ้ว โดย
ไม่ต้องใช้ เครื่ องมือใดๆ ทังสิ
้ ้น
- มีคานแป็ ปยาว และมีระบบแท็ปเป็ นแบบธรรมดา และอัตโนมัติ
- มีกลไกการกลับผ้ าหมึกอัตโนมัติ
- มีกลไกการทํางานที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เหนือกว่า เพราะแคร่เดินอยูบ่ นรางแคร่รูป
ตัว วีมีลกู ปื นรองรับทําให้ แคร่ เดินเบาและทนต่องานหนักแม้ จะมีการสึกหรอเกิดขึ ้น เมื่อใช้
งานมานานแคร่ก็คง เดินได้ ในแนวตรง ทําให้ ตวั อักษรได้ ระดับอยูเ่ สมอ รางเดินแคร่มีโครง
เหล็กหุ้มโดยตลอดเพื่อความแข็งแรง ป้องกันกระทบกระแทกและรักษาระยะระหว่างราง
เดินแคร่ ให้ คงที่อยูเ่ สมอ
- มีกลไกเดินครึ่งระยะ สําหรับแทรกตัวอักษร
- ขนาดความยาวแคร่มีขนาด 15นิ ้ว โดยวัดความยาวที่เนื ้อลูกยางใหญ่
- เป็ นเครื่ องที่ผลิตและประกอบเรี ยบร้ อยจากโรงงานผู้ผลิต
- มีชอ่ งสําหรับตีเส้ นทําบัญชีให้ พร้ อมในเครื่ อง
- มีระบบชะลอแคร่ เพื่อป้องกันการสึกหรอ
ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
(รหัสบัญชี 410700)
ตัง้ ไว้ 25,000 บาท
2.1 กล้ องถ่ ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตัง้ ไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อกล้ องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่ อง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- Hybrid CMOS เซ็นเซอร์ 18 ล้ านพิกเซล
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 5 ภาพ/วินาที
- ถ่ายวีดีโอ
Full HD
- ระบบสัง่ งานแฟลชไร้ สายในตัว
- ความไวแสง
ISO 100-6400
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้ อมูลได้ อย่างสะดวกเมื่อข้ อมูลเต็มหรื อเมื่อต้ องการเปลี่ยน

- สามารถโอนถ่ายข้ อมูลจากกล้ องไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
- มีกระเป๋ าบรรจุกล้ อง
ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
(รหัสบัญชี 411600)
ตัง้ ไว้ 62,400 บาท แยกเป็ น
3.1 คอมพิวเตอร์ สําหรั บงานสํานักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่ า 18 นิว้ )
ตัง้ ไว้ 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ ้ว) เครื่ องละ 14,000 บาท
จํานวน 2 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรื อ
ดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีชอ่ งเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้ อยกว่า 18 นิ ้ว จํานวน 1 หน่วย
ราคาดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.2 เครื่ องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้ า/นาที)
ตัง้ ไว้ 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้ า/นาที) จํานวน ๑ เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้ าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้ าอัตโนมัตไิ ด้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรื อ 1 x USB 2.0 หรื อดีกว่า
- สามารถใช้ ได้ กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ รวมกันไม่

น้ อยกว่า 250 แผ่นราคาดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.3 เครื่ องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network ตัง้ ไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้ าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้ าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้ าอัตโนมัตไิ ด้
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1x Parallel หรื อ 1 x USB 2.0
- มีชอ่ งเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ ได้ กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า
250แผ่น ราคาดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ วราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA ตัง้ ไว้ 3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA ราคา 1,700 บาท จํานวน 2 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้ านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ราคาดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4.ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800) ตัง้ ไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ประจําปี 2557 ปรากฏใน

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) ตัง้ ไว้ รวม

30,000 บาท

1. ค่ าจ้ างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรื อพัฒนาระบบต่ างๆ ซึ่งมิใช่ เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ ดี นิ และ/หรือสิ่งก่ อสร้ าง
(รหัสบัญชี 410100) ตัง้ ไว้
30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจยั ประเมินผล รวมทังค่
้ าจ้ างหน่วยงานหรื อสถาบันที่เป็ นกลางมา
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื ้นที่ตอ่ การให้ บริการของ อบต. ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม

33,000

บาท

1. เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
(รหัสบัญชี 610200) ตัง้ ไว้
33,000 บาท
1.1 อุดหนุนอําเภอสามพราน
ตัง้ ไว้ 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนอําเภอสามพรานใช้ จา่ ยตามโครงการขอรับการสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในการอํานวยการของ
ศูนย์รวมข้ อมูลข่าวสารการซื ้อหรื อการจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ (จะดําเนินการได้ ตอ่ เมื่อได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม
แล้ ว) โดยองค์การบริ หารส่วนตําบลคลองจินดา เป็ นผู้แทนในการดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง

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

งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ (00112)
ตัง้ ไว้ รวม 514,160 บาท
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 514,160 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
ตัง้ ไว้ รวม 379,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) ตัง้ ไว้ 379,160 บาท
1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
(รหัสบัญชี 220100) ตัง้ ไว้
114,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานพร้ อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2555-2557) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2 ประเภท เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
(รหัสบัญชี 220200) ตัง้ ไว้
80,000 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 109,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและพนักงานจ้ างตามภารกิจของสํานักงานปลัด ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
4 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพให้ แก่พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม 135,000 บาท
ค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) ตัง้ ไว้ 115,000 บาท
1. ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) ตัง้ ไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนแก่กรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้ างของอบต. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ค่าตอบแทนในการยืมตัวข้ าราชการพนักงานส่วนตําบลที่มาปฏิบตั ริ าชการ
ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในการเลือกตัง้ ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณีพิเศษ) ค่าตอบแทน อปพร. หรื อผู้ปฏิบตั งิ านด้ าน อปพร. ค่าตอบแทนนักเรี ยน/นักศึกษาในการ
ปฏิบตั งิ านในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้ ประจําปี
3. ค่ าเช่ าบ้ าน
(รหัสบัญชี 310400)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. เงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
(รหัสบัญชี 310600) ตัง้ ไว้
40,000 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 20,000 บาท

1. รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100) ตัง้ ไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้ จา่ ยในด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมต่างๆ ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจัดทําวารสาร อบต.
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่มีความจําเป็ น รวมทังค่
้ าจ้ างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้ างทําของ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่ง
ปฏิกลู ค่าเช่าที่ดนิ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้ างคนงานใส่สารเคมีกําจัดลูกนํ ้ายุงลาย ค่าจ้ างคนงานฉีดยาป้องกันพิษ
สุนขั บ้ า ค่าเช่าเครื่ องขยายเสียง ค่าจ้ างเหมาลอกรางและท่อระบายนํ ้า ค่าเช่าเครื่ องขยายเสียง ค่าเย็บปกหนังสือ
ค่าจ้ างถ่ายเอกสาร ค่ารังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์ ค่าจ้ างปรับปรุงเว็ปไซต์อบต.บางเตย ค่าจ้ างเหมาบริ การ
ต่างๆ และค่าเบี ้ยประกันต่างๆ เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตัง้ ไว้ รวม
งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท
- บาท

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม

- บาท

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

งานบริหารงานคลัง(00213)
ตัง้ ไว้ รวม
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 4,766,780 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
ตัง้ ไว้ รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)(รหัสบัญชี 522000) ตัง้ ไว้

4,766,780 บาท

2,931,480 บาท
2,931,480 บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
(รหัสบัญชี 220100) ตัง้ ไว้
1,648,440
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานพร้ อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตําบลของกองคลัง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (2555-2557) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงาน
(รหัสบัญชี 220200) ตัง้ ไว้
300,000 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.และเงินประจําตําแหน่ง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
1.3 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220700)
ตัง้ ไว้ 803,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ างทัว่ ไปและพนักงานจ้ างตามภารกิจของกองคลัง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง
(รหัสบัญชี 220800)
ตัง้ ไว้ 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพให้ แก่พนักงานจ้ างตามภารกิจและพนักงานจ้ างทัว่ ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์การให้ พนักงานพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
ค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

ตัง้ ไว้ 1,495,200 บาท
ตัง้ ไว้ 750,200 บาท แยกเป็ น

1.ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)
ตัง้ ไว้ 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ) และค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
3. ค่ าเช่ าบ้ าน
(รหัสบัญชี 310400)
ตัง้ ไว้ 120,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
(รหัสบัญชี 310500)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ กบั พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2536 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
5. เงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
(รหัสบัญชี 310600) ตัง้ ไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549) ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้

ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

ตัง้ ไว้ 550,000 บาท

1. รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100) ตัง้ ไว้
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้ จา่ ยในด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมต่างๆ ค่าจ้ างเหมาบริการต่างๆ ค่าเบี ้ยประกันต่างๆ เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300)
ตัง้ ไว้ 410,000 บาท
2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรื อไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้ าง ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.2 ค่ าใช้ จ่ายโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.บางเตย
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.บางเตย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว.3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
2.3 ค่ าใช้ จ่ายโครงการความร่ วมมือเกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่นของ อบต.
บางเตย
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมออกใบเสร็ จรับเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมรับ-ส่งข้ อมูล ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
2.4 ค่ าใช้ จ่ายโครงการเกี่ยวกับ การพัฒนาปรั บปรุ งแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรั พย์ สินของ อบต.บางเตย
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บางเตย ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
3. ค่ าบํารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซม
(รหัสบัญชี 320400) ตัง้ ไว้
100,000 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 195,000 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.วัสดุสาํ นักงาน
(รหัสบัญชี 330100)
ตัง้ ไว้ 80,000 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. วัสดุการโฆษณาและเผยแพร่
(รหัสบัญชี 331100)
ตัง้ ไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื ้อป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายผ้ า โปสเตอร์ ตา่ งๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์
พูก่ นั และสี ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. วัสดุคอมพิวเตอร์
(รหัสบัญชี 331400) ตัง้ ไว้
100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ แผงแป้นอักขระหรื อแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ ด เมนบอร์ ด เมมโมรี่ ชิป
เมาส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

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

ตัง้ ไ

ตัง้ ไว้ รวม
ว้

340,100 บาท
240,100 บาท

1.ครุ ภัณฑ์ สาํ นักงาน (รหัสบัญชี 410100) ตัง้ ไว้
140,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สํานักงานต่างๆ เพื่อใช้ ประโยชน์ในกิจการของ อบต. 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 ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00100) งานบริ หารงานคลัง (00113)
1.2 โต๊ ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ตัง้ ไว้ 32,800 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 4 ตัว ตามราคาท้ องตลาด ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3 ค่ าจ้ างเหมาจัดทําตู้ตดิ ผนัง ตัง้ ไว้ 99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาจัดทําตู้ตดิ ผนัง ตามแบบและรายการคํานวณขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางเตยซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
(00100) งานบริ หารงานคลัง (00113)
2. ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง(รหัสบัญชี 410300) ตัง้ ไว้ 37,500 บาท
2.1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวนเงิน 37,500 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซื ้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี ้
1. ขนาดที่กําหนดเป็ นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า - กรณีขนาดตํ่ากว่าซีซี.ที่กําหนดไม่
เกิน 5 ซีซีหรื อขนาดเกินกว่าซีซี.ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี.เป็ นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี .ที่กําหนดไว้
2. ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3. การจัดซื ้อรถจักรยานยนต์ ให้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.
2350-2551ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3. ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)
ตัง้ ไว้ 62,400 บาท
3.1 คอมพิวเตอร์ สําหรั บงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่ น้อยกว่ า 18 นิว้ )
ตัง้ ไว้ 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ ้ว) ราคาเครื่ องละ
14,000 บาท จํานวน 2 เครื่ อง

คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรื อดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีชอ่ งเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ ้ว จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคาพื ้นฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
แล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.2. เครื่ องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา(30 หน้ า/นาที) ตัง้ ไว้ 13,000บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา(30 หน้ า/นาที) จํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้ าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้ าอัตโนมัตไิ ด้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรื อ 1 x USB 2.0 หรื อดีกว่า
- สามารถใช้ ได้ กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ รวมกันไม่น้อยกว่า
250 แผ่น เกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ ราคา
ดังกล่าวได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.3. เครื่ องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network ตัง้ ไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้ าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้ าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้ าอัตโนมัตไิ ด้
- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1x Parallel หรื อ 1 x USB 2.0

- มีชอ่ งเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ ได้ กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250
แผ่น
เกณฑ์ราคาพื ้นฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
แล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
3.4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
ตัง้ ไว้ 3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อ เครื่ องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA ราคาเครื่ องละ 1,700 บาท จํานวน 2 เครื่ อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้ านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคาพื ้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ ราคาดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
แล้ ว ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
4. ค่ าบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800) ตัง้ ไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

(ง) งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)
-

(จ) งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
-

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

