
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)    ตัง้ไว้รวม     16,371,400   บาท  

งานบริหารงานทั่วไป(00211) (สาํนักงานปลัด)  ตัง้ไว้รวม     11,090,460   บาท  

ก. ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม     11,090,460   บาท  

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -           บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม   6,359,960    บาท  

เงนิเดือน  (ฝ่ายการเมือง)  (รหสับัญชี 521000)  ตัง้ไว้   2,247,720  บาท   
1.ประเภท เงนิเดือนนายกฯ/รองนายกฯ   

(รหัสบัญชี 210100)      ตัง้ไว้    556,320   บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้กบันายกองค์การบริหารสว่นตําบลและรองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้    

2 ประเภท เงนิค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ  

(รหัสบัญชี 210200)     ตัง้ไว้     48,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจําตําแหนง่ของนายกองค์การบริหารสว่นตําบล รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล 

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3 ประเภท เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายกฯ/รองนายกฯ  

(รหัสบัญชี 210300)     ตัง้ไว้    48,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนของนายกองค์การบริหารสว่นตําบล รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

4 ประเภท เงนิค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ  

(รหัสบัญชี 210400)     ตัง้ไว้   95,040   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนของเลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

5.ประเภทเงนิค่าตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาและเลขานุการสภา  

(รหัสบัญชี 210600)     ตัง้ไว้ 1,500,360 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานกุารสภาองค์การบริหารสว่น

ตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

 



 

 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) (รหสับัญชี 522000)   ตัง้ไว้   4,112,240  บาท  
1 ประเภท เงนิเดือนพนักงาน   

(รหัสบัญชี 220100)     ตัง้ไว้   1,600,200 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนพนกังานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นตําบลของสํานกังานปลดั ตาม

แผนอตัรากําลงั 3 ปี (2555-2557) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    

2 ประเภท เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  

(รหัสบัญชี 220200)    ตัง้ไว้     300,000  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 เงนิประจาํตาํแหน่ง  

(รหัสบัญชี 220300)      ตัง้ไว้  134,400   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินประจําตําแหนง่ให้กบัตําแหนง่ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลและหวัหน้าสํานกัปลดัตัง้จา่ย

จากเงินรายได้ 

4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจาํ  

(รหัสบัญชี 220500)     ตัง้ไว้  132,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างให้กบัลกูจ้างประจําของสํานกังานปลดั ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

5 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ  

(รหัสบัญชี 220600)     ตัง้ไว้  30,000     บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่งๆ ให้กบัลกูจ้างประจําของสํานกังานปลดั ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

6 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220700)     ตัง้ไว้  1,295,640 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและพนกังานจ้างตามภารกิจของสํานกังานปลดั    ตัง้

จา่ยจากเงินรายได้  

7 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)     ตัง้ไว้   620,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น

ตําบล ลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้ 



 

 

งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)  ตัง้ไว้รวม     4,308,000  บาท  

       ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)   ตัง้ไว้  925,000  บาท   
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)  ตัง้ไว้  570,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแก่กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงานโครงการก่อสร้างของอบต. คา่ตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั คา่ตอบแทนในการยืมตวัข้าราชการพนกังานสว่นตําบลท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

คา่ตอบแทนบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการเลือกตัง้ คา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษ) คา่ตอบแทน อปพร. หรือผู้ปฏิบตังิานด้าน อปพร. คา่ตอบแทนนกัเรียน/นกัศกึษาในการ

ปฏิบตังิานในชว่งปิดภาคเรียน ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

     (รหัสบัญชี 310300)     ตัง้ไว้  25,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง  ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้ ประจําปี  

 3. ค่าเช่าบ้าน  

      (รหัสบัญชี 310400)     ตัง้ไว้  90,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

4. เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

     (รหัสบัญชี 310500)     ตัง้ไว้  60,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ให้กบัพนกังานสว่นตําบล ลกูจ้างประจํา และผู้บริหารขององค์การ

บริหารสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยสวสัดกิารเก่ียวกบัการชว่ยเหลือบตุรของข้าราชการ

สว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2536 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

5. เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

          (รหัสบัญชี 310600)     ตัง้ไว้   180,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือ คา่รักษาพยาบาลให้แก่พนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

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

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

   ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้  1,363,000   บาท  
 . รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

            (รหัสบัญชี 320100)     ตัง้ไว้   340,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายสําเนาเอกสาร คา่ใช้จา่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียม 

คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตา่งๆ คา่ใช้จา่ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คา่จดัทําวารสาร อบต. 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีมีความจําเป็น รวมทัง้คา่จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก คา่จ้างทําของ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิ่ง

ปฏิกลู คา่เชา่ท่ีดนิ คา่เชา่ทรัพย์สิน คา่จ้างคนงานใสส่ารเคมีกําจดัลกูนํา้ยงุลาย คา่จ้างคนงานฉีดยาป้องกนัพิษ



 

 

สนุขับ้า คา่เชา่เคร่ืองขยายเสียง คา่จ้างเหมาลอกรางและทอ่ระบายนํา้ คา่เชา่เคร่ืองขยายเสียง คา่เย็บปกหนงัสือ 

คา่จ้างถ่ายเอกสาร คา่รังวดัท่ี/ทางสาธารณประโยชน์ คา่จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์อบต.บางเตย คา่จ้างเหมาบริการ

ตา่งๆ และคา่เบีย้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพธีิการ  

             (รหัสบัญชี 320200)     ตัง้ไว้  80,000  บาท  แยกเป็น 

       2.1  ค่ารับรอง      ตัง้ไว้  40,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหาร คา่เคร่ืองด่ืม คา่ของขวญัท่ีระลกึ คา่พิมพ์เอกสาร คา่ใช้จา่ยเก่ียวเน่ืองในการเลีย้งรับรอง 

และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ซึง่จําเป็นต้องจา่ยท่ีเก่ียวกบัการรับรองต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน 

เย่ียมชมทศันศกึษาดงูานขององค์การบริหารสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

            2.2  ค่าเลีย้งรับรอง      ตัง้ไว้   40,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรอง ในการประชมุสภาท้องถ่ิน, คณะกรรมการฯ คณะอนกุรรมการ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ตาม

กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนงัสือสัง่การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชมุระหวา่ง อปท.กบั อปท. กบั

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

             (รหัสบัญชี 320300)    ตัง้ไว้  943,000  บาท    

            3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว้ 150,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ท่ีพกั และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม

สมัมนาของพนกังานสว่นตําบล ลกูจ้างประจํา พนกังานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภาฯ ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

      3.2  ค่าของขวัญ ของรางวัล     ตัง้ไว้    20,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย คา่ของขวญั ของรางวลั เงินรางวลั หรือ พวงมาลยั พวงมาลา กระเช้าดอกไม้  เพ่ือจา่ยเป็น

คา่ของขวญั  ของรางวลั  หรือเงินรางวลั  ในการจดังานกิจกรรมตา่ง  ๆ หรือพวงมาลยั  พวงมาลา กระเช้าดอกไม้  

สําหรับพิธีการวนัสําคญัตา่ง ๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจําเป็นและมีความสําคญั ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง้   ตัง้ไว้  100,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยสําหรับการเลือกตัง้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้

กําหนด  รวมถึงการสนบัสนนุ สง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ การรณรงค์  การสง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

การให้ความรู้และข้อมลูขา่วสารให้กบัประชาชน ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาจงัหวดั เป็นต้น  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

  3.4  โครงการจัดทัศนศึกษา     ตัง้ไว้   400,000 บาท  

เพ่ือจา่ยสนบัสนนุการให้ความรู้และการจดัทศันศกึษา  ดงูาน  แก่ผู้ นําท้องถ่ินและสมาชิกสภาฯ  รวมทัง้พนกังาน

ของ อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

 



 

 

3.5 โครงการปกป้องสถาบันสาํคัญของชาต ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน 

พระมหากษัตริย์       ตัง้ไว้   50,000 บาท   

เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมในการปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิอนัเป็นศนูย์รวมแหง่ความเป็น

ชาตแิละความจงรักภกัดีของคนในชาต ิ (ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0808.2/ว1224  ลง

วนัท่ี 22 เมษายน 2552)  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

3.6 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พืน้ท่ีสีเขียว ตัง้ไว้  98,000  บาท  

เพ่ือใช้ในการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวโดยการปลกูต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และน้อม

ถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯเน่ืองในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาและวาระสําคญัอ่ืนๆ  

(ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0891.4/306  ลงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2554 และตาม

หนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0891.4/682 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2554)  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

  3.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง /ชุมชน

และการวางผังชุมชน       ตัง้ไว้  25,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มีความรู้ในการจดัทําผงัเมืองรวม

ชมุชน งานอาคาร งานพฒันาสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผงัเมือง การเสริมสร้างองค์

ความรู้ด้านการวางผงัเมืองและด้านชา่ง เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

        (รหัสบัญชี 320400)    ตัง้ไว้  100,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

 ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)   ตัง้ไว้  1,410,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท แยกเป็น:- 

1. วัสดุสาํนักงาน   

(รหัสบัญชี 330100)   ตัง้ไว้ 300,000 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  

 



 

 

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   

(รหัสบัญชี 330200)     ตัง้ไว้   25,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า ฯลฯ และวสัดไุฟฟ้า

และวิทย ุท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึน้ไป แตมี่ราคาหนว่ยหนึง่หรือชดุ

หนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทศัน์ จานรับสญัญาณดาวเทียม 

ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. วัสดุงานบ้านงานครัว   

           (รหัสบัญชี 330300)     ตัง้ไว้  90,000  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. วัสดุก่อสร้าง   

      (รหัสบัญชี 330600)      ตัง้ไว้  30,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดกุ่อสร้างตา่งๆ เชน่ กลอนประต ูหน้าตา่ง ก๊อกนํา้ และอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตัง้

จา่ยจากเงินรายได้  

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

            (รหัสบัญชี 330700)    ตัง้ไว้  250,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีเป็นวสัดโุดยสภาพ ได้แก่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ หวั

เทียน ฯลฯ และวสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 

ปีขึน้ไป แตมี่ราคาตอ่หนว่ยหรือชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000 บาท ได้แก่ แมแ่รง ล็อคเกียร์ กญุแจเล่ือน ฯลฯ ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

5. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  

            (รหัสบัญชี  330800)      ตัง้ไว้  300,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ได้แก่ นํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัเคร่ือง ฯลฯ ท่ีใช้กบัรถยนต์

สว่นกลางและรถจกัรยานยนต์ และใช้ในกิจการอ่ืนๆ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

6. วัสดุการโฆษณาและเผยแพร่   

            (รหัสบัญชี  331100)     ตัง้ไว้   150,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ จดัซือ้ป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายผ้า โปสเตอร์ตา่งๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ 

พูก่นัและสี ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

7. วัสดุคอมพวิเตอร์   

      (รหัสบัญชี  331400)      ตัง้ไว้  170,000   บาท  



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป 

เมาส์ หมกึคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจาก 

  9. วัสดุอ่ืน  

      (รหัสบัญชี  331700)      ตัง้ไว้  95,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดอ่ืุน ๆ ท่ีไมส่ามารถจดัเข้ากลุม่วสัดอ่ืุนได้แตจํ่าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตังิานราชการของ

สํานกัปลดั เชน่วสัดกุารจราจร  และอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยั เสือ้สะท้อนแสง ป้ายจราจร ป้ายเตือนภยั กรวย

ยาง แถบสะท้อนแสง เป็นต้น  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

   ค่าสาธารณูปโภค  (รหสับัญชี 534000)  ตัง้ไว้  610,000 บาท แยกเป็น 
1. ค่าไฟฟ้า   

       (รหัสบัญชี 340100)    ตัง้ไว้  40 0,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าสํานกังานท่ีทําการ อบต. หรืออาคารสถานท่ี ในความดแูลของ อบต. รวมทัง้คา่

กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ประดบังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. ค่านํา้ประปา     

      (รหัสบัญชี 340200)    ตัง้ไว้    30,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่นํา้ประปาสํานกังานท่ีทําการ อบต. หรืออาคารสถานท่ี ในความดแูลของ อบต. ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้   

3. ค่าโทรศัพท์   

     (รหัสบัญชี 340300)    ตัง้ไว้  100,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บริการโทรศพัท์ของ อบต. และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพ่ือตดิตอ่งานราชการของ อบต. ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

  4 . ค่าไปรษณีย์  

          (รหัสบัญชี 340400)    ตัง้ไว้ 50,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์   คา่ธนาณตั ิคา่เชา่ตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

5.  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  

     (รหัสบัญชี 340500)    ตัง้ไว้ 30,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่คูส่ายอินเตอร์เน็ตตําบล คา่เชา่พืน้ท่ี/ฝาก เว็ปไชต์(Website )ของ อบต. คา่ตดิตัง้หมายเลข

โทรศพัท์สายดว่นฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

   

 งบลงทนุ (รหสับัญชี  540000)      ตัง้ไว้รวม  359,500  บาท 

         ค่าครุภัณฑ์  (รหสับัญชี  541000)     ตัง้ไว้  359,500 บาท แยกเป็น  

   1ครุภัณฑ์สาํนักงาน   

              (รหัสบัญชี 410100)    ตัง้ไว้   72,100  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์สํานกังานตา่งๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของ อบต. ดงัรายการตอ่ไปนี  ้



 

 

 1.1กระดานฟลิปชาร์ท    ตัง้ไว้   8,000     บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้กระดาน ฟลิปชาร์ท จํานวน 1 ชดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

-  บอร์ดฟลิปชาร์ทพร้อมกระดานไวท์บอร์ดในตวั พร้อมอปุกรณ์ 

-  ขาตัง้อลมูิเนียมปรับสงูต่ําได้ตามต้องการ 

-  ยืดขาสงูได้ 

-  มีรางสําหรับวางแปรง 

-  มีขนาดไมน้่อยกวา่  100 x 80 เซนตเิมตร 

ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.2 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  

  1.3 ตู้บานเล่ือนกระจก 3 ฟุต    ตัง้ไว้ 9,900 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ตู้บานเล่ือนกระจก  3 ฟตุ ขนาดกว้าง 88  ซม.  ลกึ 41  ซม. สงู 88  ซม. ราคาตู้ละ  3,300  

บาท  จํานวน  3  ตู้   ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.4 โต๊ะทาํงานเหล็ก 4  ฟุต     ตัง้ไว้  32,800 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้โต๊ะทํางานเหล็ก  4  ฟตุ ผลิตจากเหล็กคณุภาพสงู พร้อมกญุแจล็อค 1 ชดุ พร้อมลิน้ชกัข้าง 

3  ชัน้  ปลายขามีปุ่ มปรับระดบัเคลือบผิวป้องกนัสนิมด้วยสีนํา้มนั พร้อมเก้าอีสํ้านกังาน 1 ตวั  ราคา  8,200 

บาท   จํานวน  4  ตวั ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.5 เคร่ืองพมิพ์ดีดธรรมดา  18" ไทย    ตัง้ไว้   13,000 บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา ตัง้โต๊ะภาษาไทย (ตวัเลขไทยหรืออารบคิแล้วแตจ่ะเลือก) หรือ

ภาษาองักฤษ  อกัษรภาษาองักฤษมี 46 แป้น แป้นอกัษรภาษาไทยมี   46 แป้น (มากกวา่เคร่ืองทัว่ไป 1 แป้น) 

และแป้นอกัษรแถวลา่งสดุมี 10 แป้น 

- กลไกในการพิมพ์อกัษรบนเป็นแบบยกหวี 

- มีชอ่งไฟอกัษรขนาด 12 ตวัตอ่ 1 นิว้ 

- แป้นอกัษรชดัเจนเพราะเป็นการหลอ่ตวัอกัษร ลกึลงไปในแป้น จะไมล่บเลือนตลอดอายุ

เคร่ือง 

- เป็นเคร่ืองท่ีมีความคงทน แข็งแรง เพราะโครงสร้าง เป็นเหล็กกล้า 

- ตวัถงัและฝาครอบเป็นโลหะผสม แข็งแรงทนทานไมแ่ตกง่าย ไมเ่กิดสนิม เม่ือสีลบเลือน

สามารถพน่ใหมไ่ด้ 

- เป็นเคร่ืองพิมพ์ดีดท่ีพิมพ์ด้วยความเร็วได้คลอ่งแคลว่  ก้านอกัษรไมต่ดิขดั เบาแรง เหมาะท่ี

จะใช้งานหนกั 

- การวางตวัอกัษรเป็นแบบธรรมดา (เกษมณี)  ตวัอกัษรชดัเจน สวยงาม 



 

 

- มีท่ีตัง้ระยะบรรทดัได้ 5 ระยะ (1, 11/12, 2, 21/2, 3) 

- ก้านอกัษรเป็นเหล็กสปริง ทนทานตอ่การดีดสะบดั ไมง่อพบั ทัง้สว่นบนหรือสว่นลา่ง จงึไม่

หกัตลอดกาล 

- มีกลไกล็อกกระเช้าหวีทัง้ท่ีอยูใ่นสภาพ ปกต ิและเวลากดพิมพ์  อกัษรแถวบน (กระเช้าหวี

จะเคล่ือนลงได้โดยการกดแป้นสําหรับพิมพ์อกัษรแถวบนเทา่นัน้)  

- ผ้าคลมุเคร่ือง 1 ผืน, คูมื่อวิธีการใช้ 1 เลม่ 

- ถอดแคร่หรือประกอบแคร่หรือสบัแคร่ได้สะดวกรวดเร็ว   ตัง้แต ่13 นิว้ไปจนถึง 24 นิว้ โดย

ไมต้่องใช้เคร่ืองมือใดๆ  ทัง้สิน้ 

- มีคานแป็ปยาว และมีระบบแท็ปเป็นแบบธรรมดา  และอตัโนมตัิ 

- มีกลไกการกลบัผ้าหมกึอตัโนมตัิ 

- มีกลไกการทํางานท่ีสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ  เหนือกวา่ เพราะแคร่เดนิอยูบ่นรางแคร่รูป

ตวั วีมีลกูปืนรองรับทําให้แคร่ เดนิเบาและทนตอ่งานหนกัแม้จะมีการสกึหรอเกิดขึน้   เม่ือใช้

งานมานานแคร่ก็คง เดนิได้ในแนวตรง  ทําให้ตวัอกัษรได้ระดบัอยูเ่สมอ  รางเดนิแคร่มีโครง

เหล็กหุ้มโดยตลอดเพ่ือความแข็งแรง ป้องกนักระทบกระแทกและรักษาระยะระหวา่งราง

เดนิแคร่  ให้คงท่ีอยูเ่สมอ    

- มีกลไกเดนิคร่ึงระยะ สําหรับแทรกตวัอกัษร 

- ขนาดความยาวแคร่มีขนาด 15นิว้ โดยวดัความยาวท่ีเนือ้ลกูยางใหญ่  

- เป็นเคร่ืองท่ีผลิตและประกอบเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต  

- มีชอ่งสําหรับตีเส้นทําบญัชีให้พร้อมในเคร่ือง 

- มีระบบชะลอแคร่ เพ่ือป้องกนัการสกึหรอ 

ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

          (รหัสบัญชี 410700)      ตัง้ไว้   25,000  บาท  

2.1 กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิิตอล    ตัง้ไว้  25,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดจิิตอล จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียด  ดงันี  ้

  - Hybrid CMOS เซ็นเซอร์ 18 ล้านพิกเซล 

  - ถ่ายภาพตอ่เน่ือง 5 ภาพ/วินาที  

  - ถ่ายวีดีโอ Full HD 

  - ระบบสัง่งานแฟลชไร้สายในตวั  

  - ความไวแสง ISO 100-6400 

  -สามารถถอดเปล่ียนส่ือบนัทกึข้อมลูได้อยา่งสะดวกเม่ือข้อมลูเตม็หรือเม่ือต้องการเปล่ียน  



 

 

  - สามารถโอนถ่ายข้อมลูจากกล้องไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้  

  - มีกระเป๋าบรรจกุล้อง  

ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   
         (รหัสบัญชี 411600)    ตัง้ไว้    62,400  บาท  แยกเป็น 

3.1 คอมพวิเตอร์  สาํหรับงานสาํนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้)  

ตัง้ไว้ 28,000  บาท 

 เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้คอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานกังาน  (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18 นิว้)  เคร่ืองละ 14,000 บาท  

จํานวน 2 เคร่ือง  

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมน้่อยกวา่  2.9 GHz หรือ 

ดีกวา่ จํานวน 1 หนว่ย 

 มีหนว่ยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่  4 GB 

- มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่  

 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจไุมน้่อยกวา่  60 GB จํานวน 1 หนว่ย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา่จํานวน 1 หนว่ย 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่  1  

ชอ่ง 

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

น้อยกวา่  18 นิว้ จํานวน 1 หนว่ย 

ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.2 เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ (30 หน้า/นาที)  

ตัง้ไว้ 13,000 บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)  จํานวน ๑ เคร่ือง  

    คุณลักษณะพืน้ฐาน 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x600 dpi 

     - มีความเร็วในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่   30   หน้าตอ่นาที 

     - สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 

    - มีหนว่ยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 32 MB 

   - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา่ 

   - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้รวมกนัไม่ 



 

 

น้อยกวา่ 250 แผน่ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.3 เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ตัง้ไว้ 18,000 บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เคร่ือง 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 

               - มีความเร็วในการพิมพ์สีไมน้่อยกวา่  20 หน้าตอ่นาที 

               - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที 

               - มีหนว่ยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 16 MB 

              - สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 

              - มี Interface ไมน้่อยกวา่  1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 

             - มีชอ่งเช่ือมตอ่ Ethernet 10/100 Base TX ไมน้่อยกวา่  1 ชอ่ง 

            - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่  

250แผน่ ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้วราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.4 เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA   ตัง้ไว้   3,400    บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  ราคา 1,700 บาท จํานวน 2 เคร่ือง  

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีกําลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกวา่ 750 VA 

- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 

ราคาดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ราคาตามเกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4.ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

        (รหัสบัญชี 411800)      ตัง้ไว้  200,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ ฯลฯ  (รายจา่ยเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท)  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ประจําปี 2557  ปรากฏใน 

 

   งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)   ตัง้ไว้รวม     30,000    บาท  
1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ 

การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดนิและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

 (รหัสบัญชี 410100)  ตัง้ไว้   30,000  บาท  



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศกึษาวิจยั ประเมินผล รวมทัง้คา่จ้างหนว่ยงานหรือสถาบนัท่ีเป็นกลางมา

ดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของประชาชนในพืน้ท่ีตอ่การให้บริการของ อบต. ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

   งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)  ตัง้ไว้รวม      33,000     บาท  
1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

      (รหัสบัญชี 610200)    ตัง้ไว้  33,000 บาท  

1.1 อุดหนุนอาํเภอสามพราน     ตัง้ไว้ 33,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุอําเภอสามพรานใช้จา่ยตามโครงการขอรับการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการอํานวยการของ

ศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารการซือ้หรือการจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัอําเภอ  อําเภอสามพราน  

จงัหวดันครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ (จะดําเนินการได้ตอ่เม่ือได้รับความ

เห็นชอบจากคณะอนกุรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัจงัหวดั  จงัหวดันครปฐม 

แล้ว)  โดยองค์การบริหารสว่นตําบลคลองจินดา  เป็นผู้แทนในการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้าง  
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งานวางแผนสถติแิละวิชาการ (00112)    ตัง้ไว้รวม   514,160   บาท  

ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม   514,160   บาท  

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม  -          บาท  

 

งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม   379,160   บาท  

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) (รหัสบัญชี 522000)  ตัง้ไว้  379,160 บาท  
1 ประเภท เงนิเดือนพนักงาน   

(รหัสบัญชี 220100)     ตัง้ไว้   114,480 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนพนกังานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นตําบลของสํานกังานปลดั ตาม

แผนอตัรากําลงั 3 ปี (2555-2557) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    

2 ประเภท เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  

(รหัสบัญชี 220200)    ตัง้ไว้      80,000 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  109,680 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและพนกังานจ้างตามภารกิจของสํานกังานปลดั   ตัง้

จา่ยจากเงินรายได้  

4 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)    ตัง้ไว้    75,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น

ตําบล ลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้  

 

งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000) ตัง้ไว้รวม    135,000     บาท  

ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)  ตัง้ไว้  115,000  บาท   
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่  



 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)  ตัง้ไว้  50,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแก่กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงานโครงการก่อสร้างของอบต. คา่ตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั คา่ตอบแทนในการยืมตวัข้าราชการพนกังานสว่นตําบลท่ีมาปฏิบตัริาชการ 

คา่ตอบแทนบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการเลือกตัง้ คา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษ) คา่ตอบแทน อปพร. หรือผู้ปฏิบตังิานด้าน อปพร. คา่ตอบแทนนกัเรียน/นกัศกึษาในการ

ปฏิบตังิานในชว่งปิดภาคเรียน ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

     (รหัสบัญชี 310300)     ตัง้ไว้  5,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง  ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้ ประจําปี  

3. ค่าเช่าบ้าน  

     (รหัสบัญชี 310400)     ตัง้ไว้  20,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

4. เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

     (รหัสบัญชี 310600)     ตัง้ไว้   40,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือ คา่รักษาพยาบาลให้แก่พนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

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

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้    20,000   บาท  
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

   (รหัสบัญชี 320100)     ตัง้ไว้   20,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายสําเนาเอกสาร คา่ใช้จา่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียม 

คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตา่งๆ คา่ใช้จา่ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คา่จดัทําวารสาร อบต. 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีมีความจําเป็น รวมทัง้คา่จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก คา่จ้างทําของ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิ่ง

ปฏิกลู คา่เชา่ท่ีดนิ คา่เชา่ทรัพย์สิน คา่จ้างคนงานใสส่ารเคมีกําจดัลกูนํา้ยงุลาย คา่จ้างคนงานฉีดยาป้องกนัพิษ

สนุขับ้า คา่เชา่เคร่ืองขยายเสียง คา่จ้างเหมาลอกรางและทอ่ระบายนํา้ คา่เชา่เคร่ืองขยายเสียง คา่เย็บปกหนงัสือ 

คา่จ้างถ่ายเอกสาร คา่รังวดัท่ี/ทางสาธารณประโยชน์ คา่จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์อบต.บางเตย คา่จ้างเหมาบริการ

ตา่งๆ และคา่เบีย้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

 

  งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)   ตัง้ไว้รวม            -      บาท  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)   ตัง้ไว้รวม            -    บาท  



 

 

 

   งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)  ตัง้ไว้รวม            -    บาท  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานบริหารงานคลัง(00213)      ตัง้ไว้รวม      4,766,780   บาท  

ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม     4,766,780   บาท  

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -         บาท  

 

งบบุคลากร (รหสับัญชี  520000)        ตัง้ไว้รวม   2,931,480  บาท 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)(รหสับัญชี 522000) ตัง้ไว้   2,931,480  บาท  
1.1 ประเภท เงนิเดือนพนักงาน   

(รหัสบัญชี 220100)     ตัง้ไว้    1,648,440  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนพนกังานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นตําบลของกองคลงั ตามแผน

อตัรากําลงั 3 ปี (2555-2557) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    

1.2 ประเภท เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  

(รหัสบัญชี 220200)    ตัง้ไว้  300,000  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.และเงินประจําตําแหนง่ ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้   

1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220700)    ตัง้ไว้  803,040  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างให้แก่พนกังานจ้างทัว่ไปและพนกังานจ้างตามภารกิจของกองคลงั ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

1.4 ประเภท เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

(รหัสบัญชี 220800)    ตัง้ไว้  180,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเพิ่มตา่ง ๆ เชน่ เงินเพิ่มคา่ครองชีพให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างทัว่ไป  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นตําบล (ก.อบต.) เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์การให้พนกังานพนกังานสว่น

ตําบล ลกูจ้างประจํา และพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้  

 

งบดาํเนินการ (รหสับัญชี 530000)     ตัง้ไว้   1,495,200   บาท 

       ค่าตอบแทน (รหสับัญชี 531000)   ตัง้ไว้  750,200  บาท  แยกเป็น 



 

 

  1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)   ตัง้ไว้  350,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินรางวลัประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

  2. ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

          (รหัสบัญชี 310300)    ตัง้ไว้  30,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจ้าง  ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

  3. ค่าเช่าบ้าน  

         (รหัสบัญชี 310400)    ตัง้ไว้  120,200  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านของพนกังานสว่นตําบล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

  4. เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

         (รหัสบัญชี 310500)    ตัง้ไว้  50,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ให้กบัพนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

สวสัดกิารเก่ียวกบัการชว่ยเหลือบตุรของข้าราชการสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2536 ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

  5. เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

         (รหัสบัญชี 310600)    ตัง้ไว้   200,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือ คา่รักษาพยาบาลให้แก่พนกังานสว่นตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยสวสัดกิาร

เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2549) ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)   ตัง้ไว้   550,000  บาท 
  1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  

        (รหัสบัญชี 320100)    ตัง้ไว้   90,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายสําเนาเอกสาร คา่ใช้จา่ยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่ธรรมเนียม 

คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมตา่งๆ คา่จ้างเหมาบริการตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัตา่งๆ เป็นต้น ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

          2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

             (รหัสบัญชี 320300)     ตัง้ไว้  410,000   บาท   

2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว้  80,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ท่ีพกั และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม

สมัมนาของพนกังานสว่นตําบล พนกังานจ้าง ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

      2.2  ค่าใช้จ่ายโครงการเก่ียวกับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ของ อบต.บางเตย     ตัง้ไว้  40,000  บาท  



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ดําเนินการตามโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ ของ อบต.บางเตย ตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.3/ว.3431 ลงวนัท่ี 19 ตลุาคม 2553 ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

      2.3  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือเก่ียวกับการชาํระภาษีท้องถิ่นของ อบต.

บางเตย       ตัง้ไว้ 40,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน เชน่ คา่ธรรมเนียมรับ-สง่ข้อมลู คา่ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้   

      2.4  ค่าใช้จ่ายโครงการเก่ียวกับ การพัฒนาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของ อบต.บางเตย    ตัง้ไว้ 200,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ดําเนินการตามโครงการพฒันาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บางเตย  ตัง้

จา่ยจากเงินรายได้  

3. ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม    

        (รหัสบัญชี 320400)    ตัง้ไว้  100,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็น  คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์หรือทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเชน่ คา่

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ คา่บํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ท่ีมีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    
 

    ค่าวัสด ุ (รหสับัญชี 533000)   ตัง้ไว้  195,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัหาสิ่งของซึง่โดยสภาพเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมค่งสภาพเดมิ หรือ

สิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 5,000 บาท รวมถึงคา่ใช้จา่ยท่ีต้องชําระ

พร้อมกนั เชน่ ภาษี คา่ขนสง่ คา่ตดิตัง้ เป็นต้น และรายจา่ยเพ่ือการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่

หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน 20,000 บาท แยกเป็น:- 

1.วัสดุสาํนักงาน   

       (รหัสบัญชี 330100)     ตัง้ไว้  80,000 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.  วัสดุการโฆษณาและเผยแพร่   

           (รหัสบัญชี  331100)              ตัง้ไว้   15,000   บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ จดัซือ้ป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายผ้า โปสเตอร์ตา่งๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ 

พูก่นัและสี ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

   3.  วัสดุคอมพวิเตอร์   

            (รหัสบัญชี  331400)     ตัง้ไว้  100,000   บาท  



 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป 

เมาส์ หมกึคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

งบลงทนุ (รหสับัญชี  540000)      ตัง้ไว้รวม   340,100  บาท 

          ค่าครุภัณฑ์  (รหสับัญชี  541000)      ตัง้ไ ว้           240,100  บาท  
         1.ครุภัณฑ์สาํนักงาน  (รหัสบัญชี 410100) ตัง้ไว้   140,200  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์สํานกังานตา่งๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของ อบต. 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 ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00100)  งานบริหารงานคลงั (00113)  

1.2 โต๊ะทาํงานเหล็ก 4  ฟุต     ตัง้ไว้  32,800  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้โต๊ะทํางานเหล็ก  4  ฟตุ ผลิตจากเหล็กคณุภาพสงู พร้อมกญุแจล็อค 1 ชดุ พร้อมลิน้ชกัข้าง 

3  ชัน้  ปลายขามีปุ่ มปรับระดบัเคลือบผิวป้องกนัสนิมด้วยสีนํา้มนั พร้อมเก้าอีสํ้านกังาน 1 ตวั  ราคา  8,200 

บาท   จํานวน  4  ตวั ตามราคาท้องตลาด ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00100)  งานบริหารงานคลงั (00113)  

  1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทาํตู้ตดิผนัง   ตัง้ไว้ 99,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาจดัทําตู้ตดิผนงั ตามแบบและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบล  

บางเตยซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

(00100)  งานบริหารงานคลงั (00113) 

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รหัสบัญชี 410300) ตัง้ไว้  37,500  บาท 

2.1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี   จํานวนเงิน 37,500 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซือ้ 

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี จํานวน 1 คนั  รายละเอียดดงันี ้

            1. ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํ่ากวา่ - กรณีขนาดต่ํากวา่ซีซี.ท่ีกําหนดไม่

เกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกินกวา่ซีซี.ท่ีกําหนดไมเ่กิน 5 ซีซี.เป็นรถจกัรยานยนต์ตามขนาดซีซี.ท่ีกําหนดไว้ 

           2. ราคาท่ีกําหนดไมร่วมอปุกรณ์และคา่จดทะเบียน 

                     3. การจดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ให้มีคณุสมบตัติามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ อตุสาหกรรม  เลขท่ี มอก. 

2350-2551ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  (รหัสบัญชี 411600)  ตัง้ไว้  62,400  บาท   

3.1 คอมพวิเตอร์  สาํหรับงานสาํนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้)  

ตัง้ไว้  28,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานกังาน * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18 นิว้)  ราคาเคร่ืองละ  

14,000 บาท  จํานวน 2 เคร่ือง  



 

 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมน้่อยกวา่  2.9 GHz หรือดีกวา่ 

จํานวน 1 หนว่ย 

- มีหนว่ยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่  4 GB 

- มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่  500 GB 

หรือมี  Solid State Disk ขนาดความจไุมน้่อยกวา่  60 GB จํานวน 1 หนว่ย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา่จํานวน 1 หนว่ย 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่  1 ชอ่ง 

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

กวา่  18 นิว้  จํานวน 1 หนว่ย 

 เกณฑ์ราคาพืน้ฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม

แล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.2. เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ(30 หน้า/นาที) ตัง้ไว้ 13,000บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง  

        คุณลักษณะพืน้ฐาน 

        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x600 dpi 

        - มีความเร็วในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่   30   หน้าตอ่นาที 

        - สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 

        - มีหนว่ยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 32 MB 

        - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา่ 

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้รวมกนัไมน้่อยกวา่ 

250  แผน่ เกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึง่ราคา

ดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.3.  เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ตัง้ไว้ 18,000 บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไมน้่อยกวา่  20 หน้าตอ่นาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที 

- มีหนว่ยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 16 MB 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 

- มี Interface ไมน้่อยกวา่  1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 



 

 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่ Ethernet 10/100 Base TX ไมน้่อยกวา่  1 ชอ่ง 

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่ 250 

แผน่  

เกณฑ์ราคาพืน้ฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม

แล้ว  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

3.4 เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA   ตัง้ไว้   3,400   บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA ราคาเคร่ืองละ 1,700 บาท จํานวน 2 เคร่ือง  

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีกําลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกวา่ 750 VA 

- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 

เกณฑ์ราคาพืน้ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึง่ราคาดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม

แล้ว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

4. ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

(รหัสบัญชี 411800)      ตัง้ไว้    100,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ  (รายจา่ยเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกตท่ีิมีวงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท)  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

(ง)  งบรายจ่ายอ่ืน (รหสับัญชี  550000)       
  -  

 

(จ)  งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี  560000)   
  -  

     

 

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

 


