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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

อําเภอวัดโบสถ    จังหวดัพิษณุโลก 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น       33,385,000      บาท   

จายจากรายไดจัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    แยกเปน  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110) 
 

งานบริหารท่ัวไป    (00111)       รวม   10,626,210 บาท 

1. งบบุคลากร              รวม       7,808,460     บาท    

    1.1  หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)   ตั้งไว   รวม    3,089,520   บาท  

 ประเภท เงินเดือนนายก / รองนายก   ตั้งไว   514,080  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน  ใหนายก

องคการบริหารสวนตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  ตั้งไว   42,120  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน

ประจําตําแหนง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได)  

          ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว  42,120 บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ             

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได)  

 ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  ตั้งไว  86,400  บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน           

รายเดือนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว   2,404,800 บาท เพ่ือจาย               

เปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได) 

 1.2  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ตั้งไว   รวม    4,718,940   บาท  

  ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว  2,938,800  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล      

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

   ประเภท เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว   210,000   บาท   เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลและหัวหนาสํานักปลัด   (ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว   225,480   บาท    เพ่ือจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา 

(ตั้งจายจากเงินรายได)    

  ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว   1,258,560   บาท   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป  และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง   ตั้งไว  86,100  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

ใหแกพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)   
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2. งบดําเนินงาน        รวม   2,454,750   บาท   

    2.1 หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว   รวม   540,250   บาท    

          ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ตั้งไว  รวม   394,250   บาท  เพ่ือจายเปน 

 1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 389,250 บาท  เพ่ือจายเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)                

   2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนใหแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว  5,000  บาท เพ่ือ

จายเปนคาตอบแทนใหผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลทางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

   ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว  5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน        

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0808.4/         

ว 1562  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550   

ประเภท  คาเชาบาน  ตั้งไว   126,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหแกพนักงาน       

สวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ตั้งจายจาก

เงินรายได)  

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   15,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงการศึกษาและคาใชจาย

อ่ืนใหแกบุตรของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และผูบริหาร (ตั้งจายจากเงินรายได)  

    2.2  หมวดคาใชสอย   ตั้งไว    รวม   1,168,900   บาท   

          ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว    250,000    บาท    แยกเปน 

1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  และจัดทําเอกสารตาง ๆ ตั้งไว  20,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาเย็บ

หนังสือหรือเขาปกหนังสือ และจัดทําขอบัญญัติ เอกสารตาง ๆ ฯลฯ 

2) คาจางเหมาแรงงานหรือบริการ ตั้งไว  195,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานหรือบริการตาง ๆ  

ของ อบต. ทางาม เชน  คาจางเหมาดูแลความเรียบรอยและความสะอาดสํานักงานและคาจางเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเปนกิจการ

ในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเปนตน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120  

ลงวันท่ี 5 ธันวาคม  2559   

3) คาจางเหมาจัดทําส่ือประชาสัมพันธและโฆษณาเผยแพรขาวสาร ตั้งไว  15,000 บาท เพ่ือจายเปนคา

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  เชน  วีดีทัศน  เทปเสียง แผนพับหรือวารสารประชาสัมพันธ และจางโฆษณาและเผยแพร

ขาวสารของ อบต. ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1308 ลงวันท่ี 28  เมษายน  2551 

4) คาเบ้ียประกัน ตั้งไว  20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ําของ

องคการบริหารสวนตําบลทางามจดทะเบียนและใชงานอยูในปจจุบัน ประเภทความคุมครองประเภทท่ี 3  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2633 ลงวันท่ี 14  สิงหาคม 2552   
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ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว   25,000   บาท  แยกเปน 

           1) คารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล ชาวไทย

หรือชาวตางประเทศท่ีมานิเทศ ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษา ดูงาน หรือมาดําเนินกิจการอ่ืนอันเปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบล   เพ่ือจายเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม   คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายอ่ืนซ่ึง

จําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงาน 

หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  

2548    

2) คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลี้ยง

รับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม  หรือคณะกรรมการหรือคณะ อนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง

ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ไดแก  คาอาหาร  เครื่องดื่ม   คาพิมพเอกสาร 

คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  และคาใชจายอ่ืน  ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรอง 

ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  2548    

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  704,000  

บาท   แยกเปน     

1)  คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการรณรงคใหประชาชน

ไปใชสิทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งไว  500,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดทําโครงการฯ สําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังใหความรวมมือในการ

ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีและการมีสวนรวมทางการ

เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามความเหมาะสม  การเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล กรณีครบวาระ กรณีเลือกตั้งใหม 

กรณีเลือกต้ังทดแทนตําแหนงวางและกรณีจัดตั้งหมูบานใหม ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0890.2/ว 

3028 ลงวันท่ี 6  มิถุนายน  2561 

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว  140,000  บาท  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และผูท่ีองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2548 , หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0712 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1654 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 910 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 

2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 

2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

3) เงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย  ตั้งไว  1,000  บาท เพ่ือจายเปนเงินรางวัลในคดีจับกุม

ผูกระทําผิดกฎหมายจราจร  
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4) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา ฯลฯ  ตั้งไว  3,000  บาท  เพ่ือจายเปน      

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  ฯลฯ  

5) คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. ตั้งไว 50,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. เปนคาใชจายพิธีเปด - 

ปด การฝกอบรม  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร  คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาเชาท่ีพัก  คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณใชใน

การฝกอบรม  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.3/      

ว 416 ลงวันท่ี  1 เมษายน 2547 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.6/7954 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2547  

 

 

  

6) คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรของ อบต.  ตั้งไว  10,000  บาท เพ่ือจาย         

เปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทางาม พิธีเปด – 

ปดการอบรม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาใชจายอ่ืนท่ี

จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว   189,900  บาท  แยกเปน 

1) คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ เชน  เครื่อง

พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร  คอมพิวเตอร  รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ    

2) คาบํารุงรักษาหรือคาซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง  เพ่ือจายเปนคาซอมแซม อาคาร  สถานท่ี

สาธารณประโยชนตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ    

2.3  หมวดคาวัสดุ   ตั้งไว  รวม    335,000   บาท    

      ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว   110,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ        

ไดแก วัสดุคงทน  เชน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ      

วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟม  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 

กาว เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248    

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  10,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก วัสดุคงทน 

เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ

วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน คาฟวส   เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา   หลอดไฟฟา 

สวิตชไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว  15,000  บาท เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ไดแก     

วัสดุคงทน เชน หมอ กะทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง 
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เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพ้ืน  น้ํายาลางหองน้ํา น้ําจืดท่ีซ้ือจาก

เอกชน และวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับใชในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว   5,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ   

และขนสง  สําหรับรถจักรยานยนต   รถยนตสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ สําหรับใชในกิจการขององคการบริหาร 

สวนตําบลทางาม   ไดแก วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค

คลัตช ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ           

วัสดุประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา        

หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว

1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท  คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งไว  110,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง และ

น้ํามันหลอลื่นรถยนตสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา  รถจักรยานยนต  และสําหรับครุภัณฑ ขององคการบริหารสวนตําบล

รวมท้ังในกรณีท่ียืมรถยนตหรือเครื่องจักรกลจากหนวยงานราชการอ่ืนมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลทางาม ฯลฯ  ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน

เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว

1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

      ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  5,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและ 

เผยแพรประชาสัมพันธ ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง เชน ไมอัด, ส,ี แปรง, เทปวีดีโอ, พูกัน, ฟวเจอรบอรด และวัสดุอ่ืนสําหรับ

จัดทําปาย ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 

2559  

      ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  80,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน 

แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 

Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แบบinkjet กระดาษ

ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

     2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว  รวม   410,600    บาท  แยกเปน 

           ประเภท  คาไฟฟา  ตั้งไว  350,000  บาท เพ่ือจายเปน คาไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม

สําหรับใชในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทางาม, กลองวงจรปด 
CCTV จํานวน  8  จุด,  สถานีสูบน้ําขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  และจายเปนคากระแสไฟฟาสวนเกินสิทธิ ์ 
คาไฟฟาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 ประเภท  คาน้ําประปา  ตั้งไว  1,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  

           ประเภท คาโทรศัพท  ตั้งไว  4,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับท่ีทําการองคการบริหาร            

สวนตําบล   
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           ประเภท  คาไปรษณีย   ตั้งไว  1,000  บาท  เพ่ือจายเปน คาไปรษณียตางๆ เชน  คาสงจดหมายลงทะเบียน  

คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู ไปรษณีย ฯลฯ  

           ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว   54,600  บาท  แยกเปน 

             1) คาบริการอินเทอรเน็ต   เพ่ือจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 

             2) คาบริการเชาพ้ืนท่ี / คาจดทะเบียน  เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลเว็บไซตและอีเมล(E-MAIL) 

คาจดทะเบียนโดเมน คาระบบการจัดการแกไขขอมูล (Remote control) และเชื่อมโยงเปนรายป เพ่ือใชในการ

ประชาสัมพันธเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทางามเพ่ิมชองทางในการติดตอประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ 

การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 

2540 งานพัสดุดานงานจัดซ้ือ/จัดจาง ฯลฯ   

3.  งบลงทุน               รวม     348,000     บาท 

3.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว              รวม    348,000     บาท 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    ตั้งไว   110,500    บาท  แยกเปน    

1)  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารดามจับแบบเขาควาย ตั้งไว  12,900 บาท  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารดามจับ

แบบเขาควาย จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 4,300 บาท  เปนเงิน 12,900 บาท ขนาดกวางไมนอยกวา 914 x ลึกไมนอยกวา 

457 x สูงไมนอยกวา 1,829 ม.ม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561       

ตั้งงบประมาณตามราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ มาตรา 4 (5) พรบ.การจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

2)  คาจัดซ้ือเกาอ้ีคอมพิวเตอร  ตั้งไว  1,700 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีคอมพิวเตอร จํานวน 1 

ตัว ๆ ละ 1,700 บาท  เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561 ตั้งงบประมาณโดยการ

สืบราคา 

 

3) คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ  ตั้งไว 4,800 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ 

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท  เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561 ต้ัง

งบประมาณโดยการสืบราคา 

4)  คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ (หองประชาสัมพันธ) ตั้งไว  84,600 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)พรอมติดตั้ง ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ 

ละ 42,300 บาท ต้ังงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561  

คุณลักษณะดังนี้  

 1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  32,000  บีทียู 

 2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 

 3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและระบบระบายความรอนจาก

โรงงานเดียวกัน 
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 5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟา (Electric grids)หรือเครื่อง

ผลิตประจุไฟฟา (lonizer)เปนตน สามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามรถทําความสะอาดได 

- ชนิดตั้งพ้ืนและแขวน 

- ชนิดติดผนัง 

 สําหรับชนิดตูตั้งพ้ืน เปนเครื่องปรับอากาศท่ีไมมีระบบฟอกอากาศ 

 6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

 7) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการนโนบายพลังงาน

แหงชาติ ครั้งท่ี 3/2539 (ครั้งท่ี 57)เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2539 เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซ้ือ

เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง (EER)นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

คือ 

- ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตท่ีนอยกวา 

- ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต) ผลท่ีไดคือวา EER ถาคาของ 

EER สูง ถือวาเปนเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามรถประหยัดพลังงานไดดีกวา 

 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ

ยาวไมเกิน 15 เมตร 

 9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

   ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

   ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

  (2) ชนิดตูตั้งพ้ืน 

  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท 

  ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

 (3) ชนิดติดผนัง 

  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

5) คาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ตั้งไว  6,500   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 

1,300 บาท ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561 ตั้งงบประมาณตามราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายใน

ระยะเวลาสองปงบประมาณ มาตรา 4 (5) พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

          ประเภทครุภัณฑกอสราง    ตั้งไว   20,000    บาท 

             1) คาจัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่องๆ 

ละ 20,000 บาท ขนาดไมต่ํากวา 150 ลิตรตอนาที แตไมเกิน 299  พรอมอุปกรณครบชุด เปนครุภัณฑนอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561 ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา  

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

  - เปนเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ ขนาดไมนอยกวา 2 สูบ มีการดปองกัน  

 - มอเตอรไมนอยกวา 2 แรงมา  
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 - ถังบรรจุทําดวยเหล็กเหนียว ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร  

 - อัตราการจายอากาศไมนอยกวา 200 ลิตรตอนาที  

 - มีเกจวัดความดันลมภายในถัง  

 - มีลิ้นนิรภัย เปด-ปด ลมอัดจากถัง 

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว   75,300    บาท 

   1) คาจัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอล  ตั้งไว 45,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดกลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 45,000 บาท ความละเอียด 21 ลานพิกเซลข้ึนไป พรอมอุปกรณ  

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

 - เปนกลองดิจิตอลชนิด DSLR(Digital Single Lens Reflex) 

 - ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ(Image Sensor) 

 - เปนกระบอกเลนสซูมสามารถถอดเปลี่ยนเลนสได 

 - มีระบบ ความไวแสง(ISO),ความเร็วชัตเตอร(Speed Shutter), สมดุลแสงสีขาว(WB), ระบบชดเชยแสง ,

ระบบวัดแสง และสามารถปรับตั้งคาได 

 - มีจอภาพแสดง ขนาด 3 นิ้ว หรือมากกวา 

 - สามารถบันทึกไฟลรูปภาพแบบ JPEG , RAW , RAW + JPEG 

 - สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง (Full HD) 

 - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเม่ือตองการเปลี่ยน 

 - สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังสมารทโฟนไดดวย ระบบ Wi-fiหรือระบบอ่ืนท่ีรองรับได 

 - มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถถอดเปลี่ยน และถอดชารจได 

- มีกระเปาบรรจุกลอง 

- พรอมแฟลชกลองแบบติดตั้งภายนอก ซ่ึงเปนผูผลิตเดียวกันกับตัวกลอง 

2) คาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตั้งไว 30,300 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

 - เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ 

 - ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 

 - ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพท่ี True 

 - ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวางข้ันต่ํา  

   ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปงบประมาณ 2561 
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 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  125,100 บาท 

 1. คาจัดซ้ือชุดกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง ตั้งไว 125,100 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุด

กลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณรวมคาติดตั้ง จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวย 

    1) กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป ราคา 23,000 บาท จํานวน 2 ชุด รวมเปนเงิน 46,000 บาท ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561  ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

 - มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

 - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวัน

และกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

 - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX 

สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

 - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 

 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 

Dynamic Range) ได 

 - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

 - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

 - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

 - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางาน

ไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3afหรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

 - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยาง

นอย 

 - มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

 - ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ

แผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 

 - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

 2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง ราคา 24,000 บาท 

จํานวน 1 ชุด ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 

2561  ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
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 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 

 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 

 - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง 

 - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel  

หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

 - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย 

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ

รวมไมนอยกวา 8 TB 

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

 - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

 - ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ

แผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 

 - สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 

 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

 3) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง ราคา 9,500 บาท จํานวน 1 ชุด ตั้ง

งบประมาณตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561  ณ วันท่ี 23 

พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

 - มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps 

 - รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3 at (Power over Ethernet) ในชอง 

เดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 

 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

 4) ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณขนาด 9U ราคา 8,000 บาท จํานวน 1 ตัว 

เปนรายการนอกมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT) ตั้งงบประมาณจากการสืบราคา 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - เปนตู Rack แบบติดผนัง ขนาด 9U สําหรับใสอุปกรณระบบเครือขายท่ัวไป 

 - วัสดุผลิตจากเหล็กกลา ทนสนิม และมีความแข็งแรง ทนทาน 

 - มีชองเสียบไฟฟาและมีพัดลมระบายความรอน 
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 5) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 

1080 พิกเซล ราคา 17,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปงบประมาณ 2561 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซลแบบ Smart TV  

 - ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันต่ํา 40 นิ้ว 

 - แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 

 - สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 

 - ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 

 - ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 

 - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

 6) อุปกรณทีวีและสายสัณญาณทีวี  ราคา 2,000 บาท ต้ังงบประมาณโดยการสืบราคา 

 7) เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA ราคา 5,900 บาท  ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561  ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม (ICT) 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)  

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 8) อุปกรณการติดตั้ง พรอมคาติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 2 ชุด ราคา 12,000 บาท ตั้งงบประมาณโดย

การสืบราคา 

          ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว   17,100    บาท 

 1) คาจัดซ้ือเครื่องกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 1 ราคาตัวละ 5,700 บาทจํานวน 3 ตัว 

รวมเปนเงิน 17,100 บาท ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 

พ.ศ. 2561  ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT) 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n และ ac ไดเปนอยางนอย 

 - สามารถทํางานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz  

 - สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

 - สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกวา 

 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 
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4. งบเงินอุดหนุน                     รวม     15,000   บาท   

    4.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว รวม     15,000    บาท   

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว    15,000   บาท 

- อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี ตั้งไว  15,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอวัดโบสถ โดยจะเบิกจายงบประมาณไดเม่ือองคการ

บริหารสวนตําบลทางามไดตรวจสอบสถานะทางการคลังแลวเห็นวามีรายไดเพียงพอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3116 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

 

------------------------------------ 
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งานบริหารงานคลัง (00113)              รวม   2,394,855    บาท   

1. งบบุคลากร                รวม   1,603,920    บาท   

    1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ตั้งไวรวม     1,603,920  บาท   

           ประเภท  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว    1,228,320   บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  

(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ประเภท  เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว   42,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกอง

คลัง  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง   ตั้งไว   333,600  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง  (ตั้งจายจากเงินรายได)      

2. งบดําเนินงาน              รวม 732,335  บาท 

    2.1  หมวดคาตอบแทน   ตั้งไว  รวม   267,160  บาท 

          ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ตั้งไว  รวม   180,160 บาท  แยกเปน 

  1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 130,160 บาท เพ่ือจายเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)                      

  2) คาตอบแทนคณะกรรมการซ้ือหรือจาง,บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษา,บุคคลหรือ

คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง,คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ตั้งไว 

50,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล,ขาราชการอ่ืน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ ตาม

หนังสือสั่งการ ท่ี กค.0402.5/ว156 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560 

   ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน        

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0808.4/         

ว1562 ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550    

ประเภท คาเชาบาน  ตั้งไว  42,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหแกพนักงานสวนตําบล

ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ตั้งจายจากเงินรายได) 

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   35,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงการศึกษาและคาใชจาย

อ่ืนใหแกบุตรของพนักงานสวนตําบล  (ตั้งจายจากเงินรายได)  

    2.2  หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม   265,175   บาท 

          ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว    135,175  บาท  แยกเปน 

          1) คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  และจัดทําเอกสารตาง ๆ ตั้งไว 5,200 บาท  เพ่ือจายเปนคาเย็บ

เลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ และเอกสารตาง ๆ ฯลฯ   

 2) คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ตั้งไว 5,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําปาย สติกเกอรขอความ  

และบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ ของ อบต.     

           3) คาถายแบบแปลน  ตั้งไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางถายแบบแปลนกอสรางตาง ๆ เพ่ือใชในงาน

ของกองคลัง 

4) คาจางเหมาแรงงานหรือบริการ ตั้งไว 114,975 บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานหรือบริการตาง ๆ  
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ของ อบต. ทางาม เชน  คาจางเหมาดูแลความเรียบรอยและความสะอาดสํานักงานและคาจางเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเปนกิจการ

ในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเปนตน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120  

ลงวันท่ี 5 ธันวาคม  2559   

 

           ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว  100,000  บาท         

แยกเปน 

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว   100,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง และผูท่ีองคการบริหารสวนตําบล  สั่งใหไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2548 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/     

ว 0712 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1654 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 , 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 910 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

         ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว   30,000    บาท   

         1) คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  ตั้งไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ 

เชน  โตะ  เกาอ้ี  คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ     

 2.3  หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม    180,000    บาท 

  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  100,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ ไดแก 

วัสดุคงทน  เชน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ        

วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟม  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 

กาว เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248    

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว  80,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  วัสดุคงทน 

เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 

Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แบบinkjet กระดาษ

ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559       

 2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว  รวม   20,000  บาท  แยกเปน 

  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปน  คาไปรษณียตาง ๆ เชน  คาสงจดหมายลงทะเบียน  

คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณีย  คาเชาไปรษณีย ฯลฯ 
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3. งบลงทุน          รวม     58,600 บาท 

3.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว   รวม  58,600  บาท   

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว  58,600 บาท     

1)  คาจัดซ้ือตูเหล็ก 2 บาน ดามจับแบบเขาควาย ตั้งไว  8,600 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร

ดามจับแบบเขาควาย จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 4,300 บาท  เปนเงิน 8,600 บาท ขนาดกวางไมนอยกวา 914 x ลึกไมนอย

กวา 457 x สูงไมนอยกวา 1,829 ม.ม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561       

ตั้งงบประมาณตามราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ มาตรา 4 (5) พรบ.การจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

2)  ช้ันเหล็กเก็บแฟม 4 ช้ัน  ตั้งไว  46,000 บาท  เพ่ือจายเปนจัดซ้ือชั้นเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 

ราคาหลังละ 4,600 บาท ขนาดไมนอยกวากวาง 921 ม.ม. x ลึกไมนอยกวา 311 ม.ม. x  สูงไมนอยกวา 1805 ม.ม. 

เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561  ตั้งงบประมาณตามราคาท่ีเคยซ้ือหรือจาง

ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ มาตรา 4 (5) พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560  

3) คาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอ้ี ตั้งไว 4,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานระดับ 1-2 

พรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด  ราคาชุดละ 4,000 บาท ขนาดของโตะทํางานความยาวไมนอยกวา 120 ซม. กวางไมนอย

กวา 60 ซม. สูงไมนอยกวา 75 ซม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561       

ตั้งงบประมาณตามราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ มาตรา 4 (5) พรบ.การจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

------------------------------------ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)    รวม    128,500 บาท 

1. งบดําเนินงาน  รวม        110,000      บาท    

     1.1  หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว  รวม   30,000   บาท  แยกเปน 

 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 30,000   บาท   

           1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนใหแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจาย

เปนคาตอบแทนให อปพร. และผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลทางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542, ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2560,ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

    1.2  หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม   55,000   บาท  แยกเปน 

      ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ตั้งไว  55,000  บาท    

      1) คาใชจายโครงการซอมแผนปองกันสาธารณภัย ตั้งไว   20,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดทําโครงการ ฯ คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร                   

คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ – อุปกรณ  คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม  คาเชา            

เครื่องเสียง คาตกแตงสถานท่ี  พิธีเปด – ปด และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

      2) คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล  ตั้งไว  10,000  บาท เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการจัดเตรียมสถานท่ี  ปายประชาสัมพันธโครงการฯ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ 

ท่ี มท 0810.5/ว 593 ลว. 23 มีนาคม 2552 

      3) คาใชจายโครงการฝกอบรมเยาวชนขับข่ีปลอดภัยเสริมสรางวินัยทางจราจร  ตั้งไว 10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมเยาวชนขับข่ีปลอดภัยเสริมสรางวินัยทางจราจร เปนคาใชจายพิธี

เปด - ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร  คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณใชในการฝกอบรม  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ 

ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 4) คาใชจายโครงการปองกันปญหาไฟปาและรักษาทรัพยากรปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตําบล

ทางาม  ตั้งไว 15,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฯ กิจกรรมเก่ียวกับการปองกันและแกไข

ปญหาไฟปาและรักษาทรัพยากรปาชุมชน ไดแก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการฯลฯ ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

 

 



 -       34 

1.3  หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม   25,000   บาท        

      ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ตั้งไว   20,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย    

วัสดุคงทน  ใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม คนละไมเกิน 2 

ชุด ตอป ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและวัสดุเครื่องแตงกาย 

และคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายในการบรรเทาสาธารณภัย เชน รองเทาบูทดับเพลิง หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ฯลฯ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3795  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2552 , ท่ี มท 0307/ว 384 

ลว. 16 กุมภาพันธ 2536  

 

ประเภทคาวัสดุอ่ืน   ตั้งไว    5,000   บาท  แยกเปน 

1)  คาจัดซ้ือน้ํายาเคมีดับเพลิง  ตั้งไว  5,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํายาถังเคมีดับเพลิง ประเภท 

ก. เพ่ือใชในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. งบลงทุน           รวม   18,500  บาท      

    2.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว   รวม     18,500     บาท  แยกเปน 

          ประเภทครุภัณฑการเกษตร  ตั้งไว 5,500 บาท  

 1) คาจัดซ้ือเครื่องเปาใบไม ตั้งไว 5,500 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเปาใบไม จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

5,500 บาท ขนาด 5 แรงมา สําหรับใชดับไฟปา หรือใชในงานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนครุภัณฑนอก

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปงบประมาณ 2561 ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

 ประเภทครุภัณฑกอสราง ตั้งไว 4,500 บาท 

 1) คาจัดซ้ือเล่ือยยนตตัดไมชนิดโซ ตั้งไว 4,500 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยยนตตัดไมชนิดโซ จํานวน 

1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท ความยาวบารไมเกิน 12 นิ้ว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปงบประมาณ 

2561 ตั้งงบประมาณโดยการสืบราคา 

 ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 8,500 บาท 

 1) คาจัดซ้ือบอรดเคล่ือนยายผูปวยพรอมอุปกรณ ตั้งไว 8,500 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือบอรดเคลื่อนยาย

ผูปวย (Slide Board)  พรอมอุปกรณ (หมอนรองคอ,สายรัดตัว)  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท  ใชเปนอุปกรณ

สําหรับเคลื่อนยายผูปวยหรือผูประสบภัยโดยวิธีเลื่อนตัวผูปวยหรือผูประสบภัย ไมทําใหผูปวยหรือผูประสบภัยไดรับการ

กระเทือนระหวางการเคลื่อนยาย เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปงบประมาณ 2561 ตั้งงบประมาณ

โดยการสืบราคา 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - แผนทําจากพลาสติก  (Plastic ABS) มีความแข็งแรง  รับน้ําหนักไดตั้งแต 150 กิโลกรัม  สูงสุด 180 กิโลกรัม 

 - บอรดเคลื่อนยายผูปวยสามารถ X-Ray และสามารถทํา CPR ผูปวยไดทันที 

 - สามารถลอยน้ําได  

 - แผนมีความยึดหยุนสูง ทําใหลดการกระทบกระเทือนตอผูปวยในระหวางเคลื่อนยาย 

 - มีสายรัดผูปวยท่ีปรับขนาดและมีอุปกรณล็อคได 

 - พ้ืนผิวทําความสะอาดงาย สามารถใชน้ํายาทําความสะอาดทุกชนิด และสามารถใชน้ํายาฆาเชื้อเช็ดถูไดทุก
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ชนิด 

 - มีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 ซ.ม. ยาวไมนอยกวา 150 ซ.ม. มีชองเจาะสําหรับใชจับ

แผนอยู 2 ดาน และชองสําหรับใชแขวน ไมมีสวนเวาโคงหรือชองวางอ่ืน ๆ  อีกบนแผนทําใหแผนมีพ้ืนท่ีรองรับตัวผูปวย

ไดเต็มท่ี และไมมีอุปสรรคในระหวางการใชงาน 

 - พ้ืนผิวดานรองรับตัวผูปวยไดรับการออกแบบใหลดการเสียดทานหรือเสียดสีระหวางตัวผูปวยกับแผน 

------------------------------------ 
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แผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)     รวม  2,207,685 บาท 

1. งบดําเนินงาน  รวม      1,079,085     บาท     

    1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว   รวม  404,230 บาท  

ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ตั้งไว 394,230 บาท                

1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว  394,230  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร

สวนตําบลทางาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา วิธีการข้ันตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคารในนามสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16 

มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1658 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 (จํานวน

เด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม ตั้งไว 170,060 บาท 

         (1) เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว   107,800 บาท  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน

ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  245 วัน (จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 

10  มิถุนายน  2561)  

 (2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ป  ตั้งไว   37,400  บาท เพ่ือจาย

เปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม (จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10  

มิถุนายน  2561)  

 (3) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว  24,860  บาท แยกเปน 

  - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป   ตั้งไว   4,400  บาท เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน

สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม  

 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ตั้งไว 6,600 บาท เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบ

นักเรียนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม  

 - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ตั้งไว 4,400 บาท เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียน

สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม  

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ป ตั้งไว 9,460 บาท เพ่ือจายเปนคากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม  

         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา   ตั้งไว 224,170 บาท 

         (1) เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว   142,100 บาท  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน

ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  245 วัน  
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 (2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ป  ตั้งไว   49,300  บาท เพ่ือจาย

เปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา  

 

 (3) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว 32,770 บาท แยกเปน 

  - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป   ตั้งไว   5,800  บาท เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน

สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา  

 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ตั้งไว 8,700 บาท เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบ

นักเรียนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา  

 - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ตั้งไว 5,800 บาท เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียน

สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา  

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ป ตั้งไว 12,470 บาท เพ่ือจายเปนคากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา  

ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว   10,000  บาท  แยกเปน  

- คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ

ตาง ๆ เชน  คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทางาม   

1.2 หมวดคาวัสด ุ  ตั้งไวรวม  645,855  บาท  แยกเปน 

ประเภท คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ ท่ีมีความจําเปน

ในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทางาม  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ        

ไดแก วัสดุคงทน  เชน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ  

วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟม  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 

กาว เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248    

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 18,000 บาท เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ ไดแก วัสดุคงทน 

เชน หมอ กะทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชองใสของเอนกประสงค    ท่ีวาง

รองเทา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพ้ืน  น้ํายาลาง

หองน้ํา น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน และวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลทางาม ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559  

 ประเภทคาอาหารเสริม  (นม)  ตั้งไว รวม  597,855 บาท  แยกเปน 

   1)  โรงเรียนวัดเสนาสน  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดเสนาสน จํานวน 

260 วัน  (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2561) 

   2)  โรงเรียนบานหนองปลิง  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบานหนองปลิง 

จํานวน 260 วัน (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2561) 
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   3)  โรงเรียนเขาไรศรีราชา  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเขาไรศรีราชา 

จํานวน 260 วัน (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2561)   

   4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ทางาม จํานวน 260 วัน  (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2561) 

   5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา (ร.ร.เขาไรศรีราชา) เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมใหกับเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา จํานวน  260 วัน (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2561) 

ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน 

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash 

Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ

คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แบบinkjet กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอ่ืน ๆ      

ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 

 

          1.3 หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว  รวม  29,000  บาท 

ประเภท  คาไฟฟา  ตั้งไว  25,000  บาท เพ่ือจายเปน คาไฟฟาสําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไร

ศรีราชา  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

ประเภท  คาน้ําประปา  ตั้งไว  4,000 บาท  เพ่ือจายเปน คาน้ําประปาสําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานเขาไรศรีราชา  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

2. งบลงทุน           รวม   84,600  บาท      

    2.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว   รวม     84,600     บาท  แยกเปน 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    ตั้งไว   84,600    บาท  แยกเปน    

1)  คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว  84,600 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)พรอมติดตั้ง ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท จัดซ้ือให

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561  

คุณลักษณะดังนี้  

 1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  32,000  บีทียู 

 2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 

 3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

 4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและระบบระบายความรอนจาก

โรงงานเดียวกัน 

 5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟา (Electric grids)หรือเครื่อง

ผลิตประจุไฟฟา (lonizer)เปนตน สามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามรถทําความสะอาดได 
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- ชนิดตั้งพ้ืนและแขวน 

- ชนิดติดผนัง 

 สําหรับชนิดตูตั้งพ้ืน เปนเครื่องปรับอากาศท่ีไมมีระบบฟอกอากาศ 

 6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

 7) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการนโนบายพลังงาน

แหงชาติ ครั้งท่ี 3/2539 (ครั้งท่ี 57)เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2539 เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซ้ือ

เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาโดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

คือ 

- ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตท่ีนอยกวา 

- ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต) ผลท่ีไดคือวา EER ถาคาของ 

EER สูง ถือวาเปนเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามรถประหยัดพลังงานไดดีกวา 

 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร 

สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 

 9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

   ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

   ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

  (2) ชนิดตูตั้งพ้ืน 

  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท 

  ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

 (3) ชนิดติดผนัง 

  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

 

3. งบเงินอุดหนุน      รวม  1,044,000       บาท 

    3.1  หมวดเงินอุดหนุน       รวม  1,044,000       บาท   

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   ตั้งไว    1,044,000        บาท 

           1)  อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน   ตั้งไว   1,044,000    บาท   

                1.1) โรงเรียนวัดเสนาสน  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน  ในอัตราคน

ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  (จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561)  

                1.2) โรงเรียนบานหนองปลิง เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียน  โรงเรียนบานหนองปลิง  ใน

อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2561) 

                1.3) โรงเรียนเขาไรศรีราชา  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียน  โรงเรียนเขาไรศรีราชา ใน

อัตราคนละ 20 บาท/วัน  จํานวน  200 วัน  (จํานวนนักเรียน  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2561)  

 ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274  ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
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  ------------------------------------------ 
 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     รวม     40,000   บาท 

    1.1  หมวดเงินอุดหนุน       รวม      40,000     บาท   

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   ตั้งไว    40,000    บาท 

 2) อุดหนุนโครงการคายธรรมะตานยาเสพติด ตั้งไว   40,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใชจายในการดําเนินงานโครงการคายธรรมะตานยาเสพ

ติด โดยจะเบิกจายงบประมาณไดเม่ือองคการบริหารสวนตําบลทางามไดตรวจสอบสถานะทางการคลังแลวเห็นวามี

รายไดเพียงพอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3116 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 

2559      

------------------------------------------ 

 
 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)               รวม        8,000     บาท 

1. งบดําเนินงาน   รวม        8,000     บาท   

1.1 หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม  8,000  บาท   

      ประเภทคาวัสดุอ่ืน   8,000   บาท   

           1)  คาวารสารส่ิงพิมพ   ตั้งไว   8,000  บาท  เพ่ือจายเปน  คาวารสาร  สิ่งพิมพ  หนังสือพิมพใหกับ

หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทางาม  และสําหรับบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ อบต.ทางาม ฯลฯ   
 

-------------------------------------- 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)    รวม   474,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน    รวม       474,000   บาท   

    1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว   รวม    214,000    บาท    

         ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ตั้งไว  214,000  บาท 

     1) คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตั้งไว  60,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ี

จําเปนในการจัดทําโครงการฯ ในการจัดกิจกรรม การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา, ข้ึนทะเบียนสุนัข-แมวในระบบ, 

ประชาสัมพันธ,ควบคุมประชากรสุนัขดวยการผาตัด, ทําหมัน, จัดหาสถานท่ีรับเลี้ยงสุนัขท่ีเจาของท่ีไมสามารถเลี้ยงได, 

ออกขอบัญญัติทองถ่ิน,กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความพรอม โดยจายเปนคาใชจาย ไดแก คาปายประชาสัมพันธโครงการ, คา

วัคซีน, คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.5/ว2902 ลง

วันท่ี 22 ธันวาคม 2560  
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 2) คาใชจายโครงการปองกันและระงับโรคไขเลือดออก  ตั้งไว  154,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดทําโครงการปองกันและระงับโรคไขเลือดออก ไดแก คาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือวัสดุการแพทยสําหรับปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออก เชน น้ํายากําจัดยุงลาย ทรายอะเบท  ใหกับหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทางาม คาแรงงานในการ

ฉีดพนกําจัดยุงลายตัวแก คาปายประชาสัมพันธ คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ 

 

   2  งบเงินอุดหนุน        รวม       260,000   บาท 

 2.1  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว   รวม    260,000    บาท    

  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว  260,000  บาท 

     1)  เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ตั้งไว 260,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท0808.2/13689-

13764  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560) อุดหนุนใหกับหมูบานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวน 13 

หมูบาน ๆ ละ 20,000 บาท ใหคณะกรรมการหมูบานในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม หรือ องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

กรณีหมูบานไมประสงคขอรับเงินอุดหนุน ใหคณะกรรมการหมูบานจัดทําโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข

อยางนอย 3 โครงการ โดยจัดทําโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทางาม ท้ังนี้ตองผานการ

ประชาคมของหมูบาน ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพ้ืนท่ีหมูบาน เชน  

              1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  

     2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม  

     3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

     4. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  

     5. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  

    6. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    7. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    8. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

 

 

 

    9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาลงภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  

   10. โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ  

  11. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one หรือโครงการตามพระราชดําริ

ดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ 

 

------------------------------------------------------ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)           รวม     2,135,630      บาท 

1. งบบุคลากร                รวม     1,302,180      บาท 

     1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ตั้งไว  รวม     1,302,180      แยกเปน 

  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว   661,920   บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล    

(ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท  เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว  42,000  บาท   เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการ

กองชาง (ตั้งจายจากเงินรายได) 

  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  533,880  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)   

  ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ พนักงานจาง  ตั้งไว  64,380   บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

ใหแกพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)  

 2.  งบดําเนินงาน        รวม     720,850      บาท 

      2.1  หมวดคาตอบแทน   ตั้งไว  รวม   202,650   บาท  แยกเปน 

              ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ตั้งไว  รวม   99,650   บาท 

               - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  ตั้งไว  99,650  บาท  เพ่ือจาย

เปนเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)   

             ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง               

             ประเภท  คาเชาบาน  ตั้งไว  78,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหแกพนักงาน         

สวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได)     

    ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงการศึกษาและ

คาใชจายอ่ืนใหแกบุตรของพนักงานสวนตําบล  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

      2.2  หมวดคาใชสอย   ตั้งไว  รวม     332,500   บาท 

   ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว    149,500   บาท  แยกเปน  

   1) คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  และจัดทําเอกสารตาง ๆ ตั้งไว  5,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเย็บ

เลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ และเอกสารตาง ๆ ฯลฯ   

   2) คาลางฟลม  อัดขยายรูป  คาบันทึกภาพในแผนวีซีดี ตั้งไว  3,000 บาท เพ่ือจายเปนคาลางฟลม อัด

ขยายรูป  บันทึกภาพในแผนวีซีดี   

   3) คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ตั้งไว  5,000   บาท เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําปาย  สติกเกอร

ขอความ  และบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ ของ อบต.   
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   4) คาถายแบบแปลน ตั้งไว  5,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางถายแบบแปลนกอสรางตาง ๆ เพ่ือใชในงาน

ของสวนโยธา 

   5) คาจางตรวจทดสอบ ตั้งไว    30,000   บาท เพ่ือจายเปนคาจางตรวจทดสอบน้ําประปา  ตรวจเช็ค

ระบบประปา และระบบไฟฟา ฯลฯ  ท่ีเกินความสามารถของสวนโยธา   

     6)  คาจางสํารวจและออกแบบ ตั้งไว  101,500 บาท เพ่ือจายเปนคาจางงานท่ีเก่ียวกับงานสํารวจโครงการ

กอสรางตาง ๆ เชน  งานสํารวจชั้นดิน  ออกแบบเขียนแบบ  งานจัดภูมิทัศน ตาง ๆ ฯลฯ 

   ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว  132,000  บาท   

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว  82,000 บาท  เพ่ือ

จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา

พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  และผูท่ีองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปราชการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2548 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 

0712 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1654 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550, 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 910 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินและรังวัดท่ีดิน ตั้งไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การขอออกรังวัดท่ีดินเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง หรือคาโอนกรณีมอบท่ีดินใหเปนสาธารณประโยชนหรือ

คาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับท่ีดิน ฯลฯ 

            ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม    ตั้งไว   51,000   บาท     

    1) คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  ตั้งไว   51,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ

ตาง ๆ เชน  โตะ  เกาอ้ี  เครื่องพิมพดีด  คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต ฯลฯ 

     2.3  หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม   180,700   บาท 

  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ ไดแก 

วัสดุคงทน  เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ       

วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟม  ปากกา  ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด แบบพิมพ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 

กาว เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248    

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุคงทน เชน 

แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 

Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แบบinkjet กระดาษ

ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 



 -       44 

ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

  ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว  20,700  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรทุกประเภทและอุปกรณ            

ท่ีเก่ียวของในการจัดภูมิทัศนบริเวณท่ีทําการ อบต. ไดแก วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน ผาน

ไถกระทะ คราดซ่ีพรวนดิน เครื่องดักแมลง อวน กระชัง ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช พืช

และสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบ หรือผาพลาสติก ฯลฯ 

 ประเภท  คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งไว  70,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง และ

น้ํามันหลอลื่นรถยนตสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา  รถจักรยานยนต  และสําหรับครุภัณฑ ขององคการบริหารสวนตําบล

รวมท้ังในกรณีท่ียืมรถยนตหรือเครื่องจักรกลจากหนวยงานราชการอ่ืนมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลทางาม ฯลฯ  ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน

เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว

1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

     2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว  รวม   5,000   บาท 

           ประเภทคาไปรษณีย   ตั้งไว   5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาไปรษณียตาง ๆ  เชน  คาสงจดหมายลงทะเบียน  

คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร  คาเชาไปรษณีย   

3. งบลงทุน                 รวม    112,600    บาท 

    3.1  หมวดคาครุภัณฑ               รวม      87,100    บาท 

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว 84,600  บาท  

 1) คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว  80,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเครื่องปรับอากาศ  แบบแยก

สวนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  15,000  บีทียู  จํานวน  4  เครื่องๆ ละ 20,000 บาท   

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

       1)  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  15,000  บีทีย ู

       2)  ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 

       3)  เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด  40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

       4)  ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด  ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน

จากโรงงานเดียวกัน 

       5)  เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ  เชน  แผนฟอกอากาศตะแกรงไฟฟา (Electric grids)  หรือ

เครื่องผลิตประจุไฟฟา (Ionizer) เปนตน  สามารถดักจับอนุภาค  ฝุนละออง  และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได 

  (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 

  (2)  ชนิดติดผนัง 

  สําหรับชนิดตูตั้งพ้ืน  เปนเครื่องปรับอากาศท่ีไมมีระบบฟอกอากาศ 

       6)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
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       7)  การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ  ครั้งท่ี 3/2539 (ครั้งท่ี 57) เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  2539  เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยใหพิจารณา

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง (EER)  นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา  โดยใชหลักการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ  คือ 

  (1)  ถาจํานวนบีทียูเทากัน  ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตท่ีนอยกวา 

  (2)  ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน  ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต)  ผลท่ีไดคือคา  

EER  ถาคา  EER  สูง  ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา 

        8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

       (1)  แบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  

เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร 

        9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

  (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน    

   -  ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000.- บาท 

   -  ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500.- บาท 

  (2)  ชนิดตูตั้งพ้ืน 

   -  ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000.- บาท 

   -  ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000.- บาท 

  (3)  ชนิดติดผนัง 

   -  ขนาด  12,000 – 24,000  บีทียู  3,000.- บาท 

 

    2) คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บแฟม  ตั้งไว 4,600 บาท  เพ่ือจายเปนจัดซ้ือชั้นเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 1 

หลัง ราคาหลังละ 4,600 บาท ขนาดไมนอยกวากวาง 921 ม.ม. x ลึกไมนอยกวา 311 ม.ม. x  สูงไมนอยกวา 1805 ม.

ม. เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ป 2561  ตั้งงบประมาณตามราคาท่ีเคยซ้ือหรือ

จางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ มาตรา 4 (5) พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560  

          ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว   2,500    บาท 

 1) คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา  ตั้งไว 2,500 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  2,500 บาท  ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2561  ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT) 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  
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3.2 หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง               รวม    25,500   บาท 

 ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ   ตั้งไว  1,000 บาท 

- เงินชดเชยคากอสราง (คา K) โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

หมูท่ี 13  ตั้งไว  1,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคากอสราง (คา K) โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม หมูท่ี 13  ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 

 ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค ตั้งไว 2,000 บาท 

1) เงินชดเชยคากอสราง (คา K) โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยทรงไทย บานเขาไร

ศรีราชา หมูท่ี 6 ตั้งไว 1,000 บาท เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคากอสราง (คา K) โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ซอยทรงไทย บานเขาไรศรีราชา หมูท่ี 6  ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 

2) เงินชดเชยคากอสราง (คา K) โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานนางสมบูรณ คุม

พวง - โรงเรียนวัดเสนาสน บานสวนปาน หมูท่ี 1 ตั้งไว 1,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคากอสราง (คา K) 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานนางสมบูรณ คุมพวง - โรงเรียนวัดเสนาสน บานสวนปาน  

หมูท่ี 1 ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 

ประเภทคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ส่ิงกอสราง ตั้งไว  22,500 บาท 

1) คาออกแบบหรือควบคุมงานเฉพาะงานกอสรางอาคาร ตั้งไว 22,500 บาท  เพ่ือจายเปนคาออกแบบหรือ

ควบคุมงานเฉพาะงานกอสรางอาคารขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดแก โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร

เอนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลทางาม หมูท่ี 13   

---------------------------------------- 
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งานไฟฟาและถนน (00242)                 รวม  3,340,500    บาท 

1. งบดําเนินงาน                   รวม      578,000     บาท 

     1.1  หมวดคาใชสอย   ตั้งไว  รวม     185,000   บาท 

             ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว   185,000   บาท  แยกเปน   

    1)  คาจางทําความสะอาดเปาลางบอบาดาล เพ่ือจายเปนคาจางทําความสะอาดเปาลางบอบาดาลของ

ระบบประปาหมูบาน      

    2)  คาซอมแซมบํารุงรักษาท่ีดินและส่ิงกอสราง  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ี

ชํารุดเสียหายทุกประเภท เชน ซอมถนนคอนกรีตท่ีชํารุดจากการใชงาน งานซอมถนนลูกรัง งานซอมทอระบายน้ํา ฯลฯ   

      1.2  หมวดคาวัสดุ   ตั้งไว  รวม     393,000   บาท  แยกเปน 

ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  100,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก วัสดุคงทน 

เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ

วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน  คาฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา 

สวิตชไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

ประเภทคาวัสดุกอสราง  ตั้งไว  293,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ไดแก วัสดุคงทน    

เชน ไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ พรีมิกซ ลูกรัง ทอระบายน้ํา ฯลฯ วัสดุ

ส้ินเปลือง ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก หิน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว 

พรีมิกซ ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ํา และอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 

 

2. งบลงทุน             รวม  2,755,500    บาท 

       2.1  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไว   รวม  2,755,500    บาท 

 ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  ตั้งไว  500,000  บาท แยกเปน    

  1) คากอสรางโครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลทางาม หมูท่ี 13  

ตั้งไว  500,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค องคการบริหารสวนตําบล

ทางาม หมูท่ี 13 ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2) หนา 9 

และแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564 แกไข ครั้งท่ี 2/2561 (ฉบับท่ี 2) หนา 4) 

 ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  ตั้งไว  2,255,500  บาท แยกเปน    

1) คากอสรางโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยทรงไทย บานเขาไรศรีราชา หมูท่ี 6 

ตั้งไว  1,123,000 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยทรงไทย บาน

เขาไรศรีราชา หมูท่ี 6  ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก ระหวางชวง กม.ท่ี 1+280-กม.ท่ี 1+880 ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ ตามแบบ
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องคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม/

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) หนา 5) 

 

 

 

 

2) คากอสรางโครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานนางสมบูรณ คุมพวง - โรงเรียน

วัดเสนาสน บานสวนปาน หมูท่ี 1 ตั้งไว  1,132,500 บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการซอมสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต บานนางสมบูรณ คุมพวง - โรงเรียนวัดเสนาสน บานสวนปาน หมูท่ี 1 ตําบลทางาม อําเภอ     

วัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ระหวางชวง กม.ท่ี 0+000-กม.ท่ี 0+660 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร พ้ืนท่ีผิว

จราจรไมนอยกวา 2,640 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) หนา 5) 

 

3. งบเงินอุดหนนุ          รวม     7,000       บาท 

    3.1 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว รวม     7,000    บาท   

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว    7,000    บาท  แยกเปน  

   - คาติดตั้งระบบไฟฟาใหกับระบบประปาหมูบาน บานวังหนองแดง หมูท่ี 8 เพ่ืออุดหนุนใหกับการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกจายเปนคาติดตั้งระบบไฟฟา เชน คาติดตั้งมิเตอร ฯลฯ ระบบประปาหมูบาน บานวังหนอง

แดง หมูท่ี 8 ตําบลทางาม อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  

------------------------------------ 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00200) 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)    รวม   200,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน              รวม     200,000   บาท    

  1.1 หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว  รวม  5,000  บาท   

       ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ตั้งไว  รวม   5,000   บาท  แยกเปน 

1) คาจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานให อบต. ตั้งไว  5,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจางนักเรียน  นักศึกษา  

ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคม  ฯลฯ  ตามหนังสือดวนท่ีสุด            

ท่ี มท 0891.4/ว 569  ลงวันท่ี 14  มีนาคม  2551  

  1.2 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม  195,000  บาท  แยกเปน 

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  195,000  บาท 

1) คาใชจายในการสงเสริมความเขมแข็งใหชุมชน  ตั้งไว 10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินกิจกรรมของชุมชนและองคกรภาคประชาชนอ่ืน ๆ  เชน  การอบรมใหความรู  บทบาทหนาท่ี เปนคาใชจายใน

พิธีเปด - ปดงาน  คาใชจายเก่ียวกับการใชและตกแตงสถานท่ี   คาวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการตกแตงสถานท่ี  

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของรางวัลและเงินรางวัล คาเครื่องขยาย

เสียง  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) คาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน ตั้งไว 100,000  

บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน ไดแก  คา

วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก            

คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2557 หนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว 416 ลงวันท่ี 1 เมษายน  2547 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค  

0409.6/7954  ลงวันท่ี 25  มีนาคม  2547 

3) คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน  ตั้งไว  30,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน  เปนคาใชจายพิธีเปด - ปด การฝกอบรม   เครื่องเขียน 

และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ  สิ่งตีพิมพ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาบํารุงสถานท่ี คาจางทําความสะอาดสถานท่ี และคาจัดเตรียมสถานท่ีอบรม  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 

ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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4)  คาใชจายโครงการสรางเครือขายลดปริมาณขยะลดภาวะโลกรอน  ตั้งไว  30,000 บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการจัดทําโครงการสรางเครือขายลดปริมาณขยะลดภาวะโลกรอน  เปนคาใชจายพิธีเปด - ปด การฝกอบรม   

เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร   คาพิมพเอกสารและ  สิ่งตีพิมพ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาบํารุงสถานท่ี คาจางทําความสะอาดสถานท่ี และคาจัดเตรียมสถานท่ีอบรม  และคาใชจายอ่ืนท่ี

จําเปน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2557 

5) คาใชจายโครงการอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว  15,000 บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการจัดทําโครงการฯ ไดแก  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คากระเปาเอกสาร คาถายเอกสาร  คาจาง

เหมาเครื่องเสียง  คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใน

การดําเนินโครงการฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 1810.3/ว 1001 

ลงวันท่ี 12 เมษายน  2555 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 543 ลงวันท่ี 23 

มีนาคม  2550  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.4/ว 1659 24 สิงหาคม 2553, ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

6) คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดทําโครงการฯ กิจกรรมเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ         

คากระเปาเอกสาร คาถายเอกสาร  คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาพิมพเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา

สมนาคุณวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการฯลฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

------------------------------------------ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)         รวม        90,000    บาท 

1. งบดําเนินงาน               รวม        90,000    บาท    

 1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม  90,000  บาท   

      ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  90,000  บาท 

         1)  คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตําบลทางาม  ตั้งไว  70,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํา

โครงการแขงขันกีฬาตําบลทางาม เปนคาตกแตงสถานท่ี คาเชาและเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณการแขงขัน         

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ  นักกีฬา  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาถวยรางวัล เหรียญรางวัล  และเงินรางวัลท่ี

มอบใหผูชนะการแขงขันเพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณ  คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการแขงขันกีฬา  ฯลฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

         2)  คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ  ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ เชน กีฬาสานสัมพันธวัดโบสถ กีฬาไทคัพฯลฯ     

คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาท่ีพัก คาอุปกรณการกีฬา คาชุดนักกีฬาและคาใชจายเบ็ดเตล็ด  คาตอบแทน

เจาหนาท่ีในการควบคุมและผูฝกสอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน    

การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   

 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)      รวม      130,000      บาท 

1. งบดําเนินงาน                      รวม      100,000      บาท    

 1.1  หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม   100,000   บาท   

       ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว  100,000 บาท 

1) คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว  70,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัด

งานประเพณีลอยกระทง เปนคาจางเหมาเวที คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  คาเงินรางวัลประกวดกระทง  คาจัดเตรียม

สถานท่ีและคาตกแตงสถานท่ี  คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมาไฟแสงสวาง คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) คาใชจายโครงการเขารวมงานวันน้ําตาล  มหกรรมอาหาร ของดีวัดโบสถ  ตั้งไว 10,000 บาท เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฯ เปนคาอาหารวางและเครื่องด่ืม หรือ น้ําดื่ม วัสดุ – อุปกรณ  คาจางเหมาตกแตง

รถขบวน  คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  คาจางเหมาแตงกายธิดาน้ําตาล และนักรองชาย – หญิง  คาจางเหมามังคละ  

และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใน

การจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2559 
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3) คาใชจายโครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ  ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายโครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเสนาสน เปนคาจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณใชในการ

จัดงาน  คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  คาจัดเตรียมสถานท่ี   คาจางเหมาเครื่องขยายเสียง  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา

เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

2. งบเงินอุดหนุน                   รวม     30,000     บาท 

    2.1 หมวดเงินอุดหนุน       รวม     30,000      บาท  

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   ตั้งไว    30,000   บาท 

1) อุดหนุนโครงการวันน้ําตาล  มหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ    ตั้งไว  30,000 บาท    เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการดําเนินโครงการวันน้ําตาล มหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอวัดโบสถ      

โดยจะเบิกจายงบประมาณไดเม่ือองคการบริหารสวนตําบลทางามไดตรวจสอบสถานะทางการคลังแลวเห็นวามีรายได

เพียงพอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3116 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
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แผนงานการเกษตร (00320) 

งานสงเสริมการเกษตร (00321)       รวม   5,000     บาท 

1. งบดําเนินงาน             รวม     5,000   บาท    

  1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม   5,000  บาท   

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  รวม  5,000  บาท    

  1) คาใชจายการดําเนินกิจกรรมของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทางาม ตั้งไว 5,000  

บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุม  คาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุอ่ืน ฯลฯ   

------------------------------------------- 

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)      รวม      5,000     บาท 

1. งบดําเนินการ              รวม        5,000     บาท    

  1.1 หมวดคาใชสอย  ตั้งไว  รวม  5,000  บาท   

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว  รวม  5,000  บาท      

  1) คาใชจายโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ  ตั้งไว   5,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาทําปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  คาจางเหมารถขนกลาไม  คาจางรถไถปรับพ้ืนท่ี  คาจางขุดหลุมและปกหลักกลาไม   

คาอาหารและเครื่องดื่มผูเขารวมกิจกรรม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ฯลฯ  เพ่ือสนับสนุนโครงการทองถ่ินไทย            

รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 306 ลงวันท่ี 3  

กุมภาพันธ 2554 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/682 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2554  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา

เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 

---------------------------------------- 
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แผนงานการพาณิชย (00300) 

งานกิจการประปา (00332)       รวม       255,000       บาท 

1. งบดําเนินงาน             รวม     255,000       บาท    

  1.1 หมวดคาวัสดุ  ตั้งไว  รวม   195,000  บาท   

ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวสําหรับ

บริหารจัดการระบบประปาหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม วัสดุส้ินเปลือง เชน  ไมกวาดทางมะพราว ไม

กวาดดอกหญา ฯลฯ 

ประเภท  คาวัสดุกอสราง   ตั้งไว   100,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางสําหรับบริหารจัดการ

ระบบประปาหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ

ประปา ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ปูนขาว ฯลฯ 

ประเภท  คาวัสดุอ่ืน   ตั้งไว   90,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสําหรับบริหารจัดการระบบประปา

หมูบานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม วัสดุสิ้นเปลือง เชน  สารสม  คลอรีน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ฯลฯ 

  1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว  รวม   60,000  บาท   

ประเภท  คาไฟฟา   ตั้งไว   60,000   บาท   เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับบริหารจัดการระบบประปา

หมูบานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  

 

------------------------------------------ 
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แผนงานงบกลาง (00400)    

งบกลาง   (00400)        รวม  11,344,620   บาท 

1. งบกลาง               รวม    11,344,620   บาท  

 1.1 หมวดงบกลาง  ตั้งไว  รวม    11,344,620   บาท   

          ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว  110,000  บาท  เพ่ือจายสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับ

พนักงานจาง ของ อบต. รอยละ 5  ของคาตอบแทนพนักงานจาง  (ตั้งจายจากเงินรายได) 

          ประเภท เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   ตั้งไว  8,895,600  บาท   เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลทางาม รองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ป ข้ึนไปท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และได

ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการบริหารสวนตําบลทางามเรียบรอยแลว ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป - สําหรับ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

          ประเภท เบ้ียยังชีพคนพิการ   ตั้งไว   1,497,600  บาท   เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลทางาม รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดแสดงความจํานง

โดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคการบริหารสวนตําบลทางามเรียบรอยแลว ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2559 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป - โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือ

ทุพพลภาพ) 

          ประเภท เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ตั้งไว   60,000  บาท   เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดสในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลทางาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 ประเภท เงินสํารองจาย  ตั้งไว   150,554  บาท   

           - คาใชจายในการบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว   150,554  บาท  เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาเหตุท่ีเกิดจากภัย

ธรรมชาติตาง ๆ และเหตุท่ีประชาชนเดือดรอนตองการความชวยเหลือเปนการเรงดวน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667  ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.3/ว 323 ลงวันท่ี 15  มีนาคม  2547  

 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน   ตั้งไว  130,000   บาท    

  - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว  100,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทางาม  ไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
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   - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทางาม ตั้งไว  30,000  บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลทางาม ในการบริหารจัดการกองทุน ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0891.4/ว 2502 ลว. 20 สิงหาคม 2553 

 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  ตั้งไว  169,986  บาท 

           - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  ตั้งไว 169,986  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน  เพ่ือสงสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ในอัตรารอยละหนึ่งของรายได 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 (ตั้งจายจากเงินรายได)     

 ประเภทเงินบําเหน็จลูกจางประจํา  ตั้งไว  330,880 บาท 

 - เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งไว 330,880  บาท  เพ่ือจายเปนบําเหน็จใหกับลูกจางประจําขององคการ

บริหารสวนตําบลทางามท่ีเกษียณอายุราชการ 
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