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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

อ าเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

  
 

    
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,971,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป รวม 7,961,920 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,438,920 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       เป็นเงิน 244,800.-บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน 269,280.-บาท
(ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นเงิน 21,000.-บาท 
    - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นเงิน 21,120.-บาท 
(ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นเงิน 21,000.-บาท 
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นเงิน 21,120.-บาท 
(ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,368,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาฯ ดังนี้ 
- ประธานสภา อบต. จ านวน 1 คน เป็นเงิน 134,640.-บาท 
- รองประธานสภา อบต. จ านวน 1 คน เป็นเงิน 110,160.-บาท 
- เลขานุการสภา อบต.จ านวน 1 คน เป็นเงิน 86,400.-บาท 
- สมาชิกสภา อบต.จ านวน 12 คน เป็นเงิน 1,036,800.-บาท 
(ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,386,200 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,233,900 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ

พนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลังสามปี
ก าหนด (ส านักปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับ   

ตามระเบียบกฎหมายก าหนดฯลฯ (ส านักปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประเภท
อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด จ านวน 3 อัตรา ที่ได้รับ
ตามระเบียบกฎหมายก าหนดฯลฯ (ส านักปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
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      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 804,300 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา และเพ่ือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
จ านวน 6 อัตรา ส าหรับการปฏิบัติงาน ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลตามแผนอัตราก าลังสามปีก าหนด (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      

      เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 96,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา ตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบด าเนินงาน รวม 2,479,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 452,000 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

      

    เ พ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล  เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ ง
คราว  คณะกรรมการจัดซื้ อ  จัดจ้ า ง  ตรวจการจ้ า ง  ผู้ ช่ ว ย
ราชการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ และเพ่ือจ่าย
เป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนวินัย  กรณีมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามที่ระเบียบก าหนดฯลฯ (ส านักปลัด)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก เ ว ล า
ราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในเวลาเร่งด่วนและจ าเป็น (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 252,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ   ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
ก าหนด (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ระเบียบก าหนด และบุตรผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

      ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ แผนพัฒนาต่างๆ, ค่า
เบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี , ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่า
ปรับปรุงและเขียนเว็บไซด์ฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 150,000 บาท 

      

    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000.-
บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคล  หรือการต้อนรับ
บุคคลที่มาตรวจงาน หรือเยี่ยมชมงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการต้อนรับฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/งานรัฐพิธีต่างๆ ตั้งไว้ 90,000.-บาท 
ส าหรับใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ งานศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

    

 

 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก  
   ราชอาณาจักร 

จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ  รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ช าแระ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ พร้อมศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่า  
ที่พัก ค่าวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น (ส านักปลัดฯ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้(แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ล าดับที่ 4) 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

    เ พ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา เครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เสียงตามสาย ฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

    เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดหาวั สดุ ส านั ก งานต่ า งๆ  ที่ จ า เป็ นต้ อง ใช้ ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ต่างๆ พระบรม
ฉายาลักษณ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนฯลฯ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่
ในประเภทเดียวกัน (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สวิตซ์ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 

หลอดวิทยุ  ชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน
(ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรงถูพ้ืน ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย  ชาม  ฯลฯ  และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน    
(ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ ามันทาไม ้สี ปูนซีเมนต์ สังกะสี

ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (ส านัก
ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น  แบตเตอรี่   
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน  หม้อน้ ารถยนต์  สัญญาณไฟฉุกเฉิน   
กรวยจราจร ฯลฯ  และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (ส านัก
ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามัน
เบนซิน แก๊ส ถ่าน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทเดียวกัน
ส าหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน  ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ และในกิจการของ อบต.ช าแระ  และส าหรับเครื่องจักร
หรือรถบรรทุกน้ า หรือรถดับเพลิงที่ อบต.ช าแระ ประสานมาเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจในเขตต าบลช าแระ (ส านักปลัด)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน

โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ อัดรูปสี ฯลฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  ตลับผงหมึก ส าหรับ

เครื่ องพิมพ์  แผ่นดิสก์  แป้นพิมพ์  ฯลฯ  และอ่ืนๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

    เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ห า วั ส ดุ อ่ื น ๆ  ที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษ ณ ะ วั ส ดุ ต า ม 
ประ เภทรายจ่ า ยและ เป็ นวั สดุ ที่ จ า เ ป็ นต้ อ ง ใช้ ใ นภารกิ จ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้าฯลฯ 
(ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าสาธารณูปโภค รวม 472,000 บาท 

      ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล    
อาคารสถานที่ที่อยู่ ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ที่ใช้ใน

การติดต่อราชการ  ส าหรับที่ ท าการองค์การบริหารส่ วนต าบล
ช าแระ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณียากร     

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน ระบบ Dial Up, ISDN, DSL, Cable ค่าเช่า
พ้ืนที่ เว็บไซด์  อบต.  ช่องสัญญาณอินเตอร์ เน็ต  รวมถึงค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ และอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นรายจ่ายประเภทเดียวกัน (ส านักปลัด) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบลงทุน รวม 24,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,000 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        1.เครื่องโทรสาร จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้  
- แฟกซ์กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์  
- ความเร็วในการส่งไม่น้อยกว่า 8 วินาที/แผ่น 
- ความเร็วโมเด็มไม่น้อยกว่า 14,400 bps. 
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 
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- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14 แผ่น/นาที ที่ความ 
  ละเอียด 600 dpi. 
- ระบบส่งเอกสารจากหน่วยความจ า 
- Dual Access สามารถท างานได้พร้อมกัน 2 หน้าที่ 
- ฟังก์ชั่น Caller ID แสดงหมายเลขเรียกเข้า 
- ตั้งป้องกันการรับเอกสารจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ต้องการ 
- ถาดใส่กระดาษ 250 แผ่น  
- ตามแบบท่ีมีขายทั่วไปในท้องตลาด  
(ซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
(แผนพัฒนาฯ หน้า 105) (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 12,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ
Network จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ 
  ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 
  10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้ 
  งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่ 
  กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
(ซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
(แผนพัฒนาฯ หน้า 105) (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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    งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

    1.อุดหนุนเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ จ านวน 20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอโพธาราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือประสาน
การพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจของ อปท. ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอโพธาราม (แผนพัฒนาฯ 
หน้า 94) (ส านักปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



66 
 

 

  งานบริหารงานคลัง รวม 2,009,600 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,473,200 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,473,200 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 941,700 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ

พนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลังสามปี
ก าหนด (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเ พ่ิมต่างๆ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ

ได้รับ ตามระเบียบกฎหมายก าหนดฯลฯ (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการ  หัวหน้าส่วน

ราชการในสังกัด จ านวน 1 อัตรา ที่ได้รับตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนดฯลฯ (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 225,500 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ าปีให้แก่

ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา ตามที่กรอบอัตราก าลังสามปี
ก าหนด (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 2

อัตรา ส าหรับการปฏิบัติงาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
แผนอัตราก าลังสามปีก าหนด (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา
ตามระเบียบกฎหมายก าหนด (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    งบด าเนินงาน รวม 536,400 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 96,400 บาท 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 56,400 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม

ระเบียบของทางราชการ   ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
ก าหนด (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบ
ก าหนด และบุตรผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (กอง
คลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

      ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง
เหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทร
พิมพ์  หรือสิ่ ง พิมพ์ต่ างๆ  และค่ าใช้จ่ าย อ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบ/กฎหมายก าหนด ฯลฯ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

        
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชาอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ และ
อบรมสัมมนา ฯลฯ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

        2. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ
ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 91) (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา เครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เสียงตามสาย ฯลฯ (กองคลัง)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้

      

      ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่างๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ต่างๆ 
พระบรมฉายาลักษณ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนฯลฯ และ
รายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ฯลฯ (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรงถูพ้ืน ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ฯลฯ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

      ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร ค่าพัสดุภัณฑ์ และค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ
ติดต่อด้านเอกสาร ฯลฯ (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


