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งานบริหารทัว่ไป รวม 8,599,600 บาท

งบบุคลากร รวม 6,196,100 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,571,120 บาท

เงินเดอืนนายก/รองนายก   จ านวน 514,080 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.  และรองนายกอบต. 2 ราย

(20,400.-บาท / 11,220.-บาท)    จ านวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน 42,120 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก อบต. และ

รองนายก อบต.  2  ราย (1,750.-บาท/880.-บาท) จ านวน 12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                    จ านวน 42,120 บาท

- เพือ่จ่ายป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. และ 

รอง นายก อบต.  2 ราย  (1,750.-บาท/880.-บาท) จ านวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                   จ านวน 86,400 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200.- บาท 

จ านวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                   จ านวน 1,886,400 บาท

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท  

จ านวน 1 อัตรา   เป็นเงิน   134,640   บาท

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท  

จ านวน 1 อัตรา   เป็นเงิน   110,160   บาท

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท  

จ านวน 1 อัตรา   เป็นเงิน   86,400   บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่

อ าเภอเมอืงราชบุรี    จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น              34,344,000             บาท 
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-  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท  

จ านวน 18 อัตรา   เป็นเงิน   1,555,200   บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,624,980 บาท

เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,620,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี                        

จ านวน 5 อัตรา ดังนี้   ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. / หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

นักพัฒนาชุมชน / นักทรัพยากรบุคคล

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 132,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมาย

ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งจ านวน 3 อัตรา ดังนี้

ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. / หัวหน้าส านักปลัด อบต.

ค่าจ้าลูกจ้างประจ า จ านวน 182,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า ดังนี้     

เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,561,200 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นตอบแทนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจและพนักงานทัว่ไป จ านวน 12 อัตรา ดังนี้

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ /ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน /ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล /

นักการ /ยาม /คนงานทัว่ไป 7 อัตรา

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 129,780 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล/นักการ/ยาม/คนงานทัว่ไป 7  อัตรา

งบด าเนินงาน รวม 2,235,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 68,200 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 20,000 บาท

ส่วนท้องถ่ิน

- เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการต่างๆ ทีอ่งค์การ

บริหารส่วนต าบลแต่งต้ังขึ้น
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ค่าเชา่บ้าน จ านวน 36,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบฯ 

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 12,200 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ

ค่าใชส้อย รวม 1,285,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 350,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าแรงงาน  คนงานต่าง ๆ

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมา

ตามความจ าเป็นอื่น ๆทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีท่ีส่ามารถเบิกจ่ายใน

ประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลและเจ้าหน้าทีฯ่

ทีม่านิเทศงาน  เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

- เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ ฯลฯ ทีต้ั่งขึ้นตามระเบียบต่าง ๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 785,000 บาท

หมวดอ่ืนๆ

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา จ านวน 350,000 บาท

ท้องถิ่น รวมถึงการเลือกต้ังอื่นๆ ตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะเบียบกฎหมายก าหนด 

     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว3675 ลงวันที่

6 กรกฏาคม 2561

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่     จ านวน 10,000 บาท

บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลท าละเมิด 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ จ านวน 40,000 บาท

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทีจ่ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน

ต าบล   ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ฯลฯ
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     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

- เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมและสัมนาต่างๆ ของ  จ านวน 80,000 บาท

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า งฯลฯ  

     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ส าหรับ จ านวน 5,000 บาท

การจัดหรือ เข้าร่วมพิธีการในวันส าคัญ หรือกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม

และมีความจ าเป็น ฯลฯ

- เพือ่เป็นค่าด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิม่ประสิทธิภาพ จ านวน 300,000 บาท

ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่างๆ พนักงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 แผนงานบริหารทัว่ไป  หน้า 29  ล าดับ 9

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 140,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของ  อบต. เพือ่ให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 327,600 บาท

วัสดสุ านักงาน จ านวน 90,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของต่างๆ ส าหรับใช้ในส านักงาน เช่น ธงชาติ ธง

ตราสัญลักษณ์ กระดาษ หมึก ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง

น้ าด่ืม หรืออุปกรณ์ส านักงานอื่นๆ

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น  ไมโครโฟน ขาต้ัง

ไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ



65

วัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ส าหรับใช้ในงานบ้านครัวเรือน

เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  น้ าจืดทีซ้ื่อ จากเอกชน ฯลฯ

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอร่ี 

ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน

เบาะรถยนต์ ฯลฯ

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 127,600 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง จารบี เป็นต้น ซ่ึงใช้กับยานพาหนะของ อบต. 

เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดกุารเกษตร จ านวน 5,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น  กรรไกรตัด

กิ่งไม้หรือตัดหญ้า  ฯลฯ

วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

แผ่นดิสก์  ผงหมึก  ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 555,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบล  อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ระบบประปา และอาคารสถานทีต่่าง ๆ ของ อบต.ดอนแร่ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์พืน้ฐานของทีท่ าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน   ค่าธนาณัติ   ค่าซ้ือดวงตรา

ไปรษณียากร   ค่าจัดส่งพัสดุภัณฑ์และส่ิงพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 40,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้วิทยุส่ือสาร โทรศัพท์  ระบบอินเตอร์เน็ต 

และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ  อินเตอร์เน็ตหรือค่าบริการ

ในการส่ือสารทางโทรคมนาคม  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 147,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,700 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 10,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 120x67x73 เซนติเมตร จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท 

 ( ซ้ือตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1248

ลงวันที ่ 27  มิถุนายน 2559

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 แผนงานบริหารทัว่ไป  หน้า 28  ล าดับ 7

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 37,700 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น จ านวน 9,500 บาท

ทแยงมุม 100  นิ้ว   จ านวน 1  ตัว

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จ านวน 28,200 บาท

ขนาด 3,000 ANSL Lumens  จ านวน  ๑  เคร่ือง

( ซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ )

     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1248

ลงวันที ่ 27  มิถุนายน 2559

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

แผนงานบริหารทัว่ไป  หน้า 111  ล าดับ 9

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 70,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

- เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น เคร่ือง

จักรกล  ยานพาหนะ  เป็นต้น   ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปรกติหรือค่าซ่อมกลาง
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- เพือ่จ่ายเป็นค่ารายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายเพือ่ดัดแปลง

ต่อเติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง  ซ่ึงท าให้ทีดิ่น  ส่ิงก่อสร้างมีมูลค่าเพิม่ขึ้น  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลหลักเมืองในการด าเนินโครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารงานสถานทีก่ลางส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน    และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562    ตามหนังสือเทศบาลต าบลหลักเมือง  ที ่รบ 53601 / ว 709 

 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2561

     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   เงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า

ใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564   ยุทธศาสตร์ที ่6  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป   หน้า 132  ล าดับ  1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,032,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,465,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,465,000 บาท

เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 920,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน

ท้องถิ่นประจ าปี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)   ต าแหน่ง  นักบริหารงานคลัง (ผอ.กองคลัง)  จ านวน  1   อัตรา

(2)   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ                  จ านวน  1   อัตรา

(3)   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ                 จ านวน  1   อัตรา

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่า

ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)  ต าแหน่ง  นักบริหารงานคลัง (ผอ.กองคลัง)  จ านวน  1   อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 183,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้        จ านวน  1   อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 294,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นตอบแทนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทน  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  โดยมี

รายละเอียดดังนี้

(1) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน          จ านวน  1   อัตรา

(2) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน  1   อัตรา

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 26,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน          จ านวน  1   อัตรา

(2) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน  1   อัตรา
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งบด าเนินงาน รวม 538,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าทีอ่ันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประชาคม พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการอื่น ๆ  

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 40,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านฯ

ค่าช่วยเหลืองานการศึกษาบุตร

- เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วน จ านวน 2,000 บาท

ต าบล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

ค่าใชส้อย รวม 410,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าแรงงาน  คนงานทัว่ไป  ฯลฯ   

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซ่ึงมิใช่

เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์  ทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง

ฯลฯ  เช่น  ค่าล้างอัดขยายถ่ายภาพ    ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเข้าเล่มเอกสาร

หรือค่าจ้างเหมาตามความจ าเป็นอื่น  ๆ  ทีเ่ป็นกิจการในอ านาจหน้าทีส่ามารถ

เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ฯลฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 360,000 บาท

หมวดอ่ืนๆ

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ จ านวน 30,000 บาท

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

- เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 300,000 บาท

     - เป็นไปตามระเบียบกระทรทรวงมหาดไทยว่าด้วย  แผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที ่6 แผนงานบริหารทัว่ไป   หน้า 28 ล าดับ 8
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- เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมและสัมนาต่างๆ ของ  จ านวน 30,000 บาท

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า งฯลฯ  

     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของ  อบต. เพือ่ให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

วัสดสุ านักงาน จ านวน 50,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ  ส าหรับใช้ในส านักงาน  เช่น 

ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์   กระดาษ   หมึก   ปากกา   ไม้บรรทัด   แฟ้ม

แบบพิมพ์  ตรายาง  น้ าด่ืม  หรืออุปกรณ์ส านักงานอื่น ๆ  ฯลฯ

วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น โปรแกรม  แผ่นดิสก์  หมึก

เคร่ืองพิมพ์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร

ค่าจัดส่งพัสดุภัณฑ์และส่ิงพิมพ์ต่าง  ๆ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 29,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 9,500 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท

 (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้

     - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ(์Ink Tank Printer) 

จากโรงงานผู้ผลิต

     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
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     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)

หรือ 4.5 ภาพต่อนาท(ีipm)

     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 5,200 บาท

เคร่ืองละ 2,600 บาท จ านวน 2 เคร่ือง   โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้

     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท(ีppm) 

     - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ซ้ือตามราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิตอลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม)

     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0802.2/ว1248

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2562-2564  ยุทธศาสตร์ที ่6 

แผนงานบริหารทัว่ไป  หน้า 110 ล าดับ 6

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

- เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น เคร่ือง

จักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น   ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปรกติหรือค่าซ่อมกลาง

- เพือ่จ่ายเป็นค่ารายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น






