
 

 

 

 

เขต/อําเภอ ดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

364  ซอย -  ถนนสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช  แขวง/ตําบล ปากแพรก 

เขต/อําเภอ ดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84340 

 

   พืนท ี   160.58  ตร.กม.  

   ประชากรทังหมด 13,580  คน  

   - ชาย    6,784   คน  

   - หญิง   6,796   คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

              บัดนี ถึงเวลาทีคณะผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกอีกครั งหนึง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกจึงขอชี แจง

ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี 

1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที 10 กันยายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จ ํานวน 47,849,348.55 บาท 

 1.1.2 เงินสะสม      จ ํานวน 13,493,607.14 บาท 

 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม      จ ํานวน 18,777,831.45 บาท 

 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

 1.1.5รายการทีได้กันเงินไว้โดยย ังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน   จ ํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.2 เงินกู ้คงค้าง     จ ํานวน 0.00 บาท  

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที 10 กันยายน พ.ศ.2558 

 (1) รายรับจริง จํานวน 24,115,995.69 บาท ประกอบด้วย   

 หมวดภาษีอากร    จ ํานวน  212,214.31 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน  99,218.80 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ ํานวน  661,919.76 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จํานวน  0.00  บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ ํานวน  114,700.00 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน   จ ํานวน  0.00  บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร    จ ํานวน  10,732,907.82 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  12,295,035.00 บาท 

 (2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ํานวน  10,672,748.00บาท 

 (3) รายจ่ายจริง จํานวน 11,520,772.90 บาท ประกอบด้วย 

 งบกลาง     จ ํานวน  537,824.00 บาท 

 งบบุคลากร    จ ํานวน  5,447,804.00 บาท 

 งบดําเนินงาน    จ ํานวน  3,410,459.90 บาท 

 งบลงทุน     จ ํานวน  238,685.00 บาท 

 งบรายจ่ายอืน    จ ํานวน  0.00  บาท 

 งบเงินอุดหนุน    จ ํานวน  1,886,000.00 บาท 

 (4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ํานวน  9,285,657.00  บาท 

 (5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม     จ ํานวน  7,424,180.00บาท 

 (6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม    จ ํานวน  0.00  บาท    

 

 



คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

 รายรับจริง ปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 

รายได้จัดเก็บ       

  หมวดภาษีอากร 0.00 400,000.00 713,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 150,000.00 217,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 1,600,000.00 1,670,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 200,000.00 318,500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 2,350,000.00 2,918,500.00 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    

  หมวดภาษีจัดสรร 0.00 29,650,000.00 29,081,500.00 

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน 

0.00 29,650,000.00 29,081,500.00 

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    

  หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 20,000,000.00 25,000,000.00 

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 20,000,000.00 25,000,000.00 

รวม 0.00 52,000,000.00 57,000,000.00 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ       

งบกลาง 0.00 1,930,000.00 2,010,000.00 

งบบุคลากร 0.00 16,922,313.00 18,600,098.00 

งบดําเนินงาน 0.00 18,058,687.00 19,720,102.00 

 งบลงทุน 0.00 10,532,000.00 12,563,800.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 4,557,000.00 4,106,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 0.00 52,000,000.00 57,000,000.00 

รวม 0.00 52,000,000.00 57,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

ส่วนที 2 

ข้อบัญญัต ิ

 

  

เรือง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัวไป   

  แผนงานบริหารงานทัวไป 17,755,034 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,517,360 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 15,994,729 

  แผนงานสาธารณสุข 290,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,940,316 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 400,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 403,561 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,519,000 

  แผนงานการเกษตร 170,000 

ด้านการดําเนินงานอืน   

  แผนงานงบกลาง 2,010,000 

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 57,000,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

แผนงานบริหารงานทัวไป 

    งาน 
 

 งบ 
 

 

   
 

งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

 งบบุคลากร 8,802,824 2,110,348 10,913,172 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,692,000 0 3,692,000 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,110,824 2,110,348 7,221,172 

 งบดําเนินงาน 5,288,062 1,210,000 6,498,062 

     ค่าตอบแทน 370,000 400,000 770,000 

     ค่าใช้สอย 3,213,062 660,000 3,873,062 

     ค่าวัสดุ 980,000 150,000 1,130,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 725,000 0 725,000 

 งบลงทุน 213,600 90,200 303,800 

     ค่าครุภัณฑ ์ 213,600 90,200 303,800 

 งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000 

     เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000 

                                              รวม 14,344,486 3,410,548 17,755,034 

     
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
รวม 

 งบบุคลากร 474,160 474,160 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 474,160 474,160 

 งบดําเนินงาน 1,936,000 1,936,000 

     ค่าตอบแทน 140,000 140,000 

     ค่าใช้สอย 1,355,000 1,355,000 

     ค่าวัสดุ 380,000 380,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 61,000 61,000 

 งบลงทุน 107,200 107,200 

     ค่าครุภัณฑ ์ 107,200 107,200 

                                              รวม 2,517,360 2,517,360 
 



แผนงานการศึกษา 

    งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

 งบบุคลากร 4,993,350 0 4,993,350 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,993,350 0 4,993,350 

 งบดําเนินงาน 829,000 6,063,479 6,892,479 

     ค่าตอบแทน 112,000 0 112,000 

     ค่าใช้สอย 371,000 3,233,860 3,604,860 

     ค่าวัสดุ 230,000 2,829,619 3,059,619 

     ค่าสาธารณูปโภค 116,000 0 116,000 

 งบลงทุน 132,900 200,000 332,900 

     ค่าครุภัณฑ ์ 132,900 0 132,900 

     ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 200,000 200,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 3,776,000 3,776,000 

     เงินอุดหนุน 0 3,776,000 3,776,000 

                                              รวม 5,955,250 10,039,479 15,994,729 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

   งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอืน 
รวม 

 งบดําเนินงาน 50,000 50,000 

     ค่าว ัสดุ 50,000 50,000 

 งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 

     เงินอุดหนุน 240,000 240,000 

                                              รวม 290,000 290,000 

    
 

 

 

 

 



 

แผนงานเคหะและชุมชน 

    งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานบริหารทัวไปเกียวกับ

เคหะและชุมชน 
รวม 

 งบบุคลากร 2,219,416 2,219,416 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,219,416 2,219,416 

 งบดําเนินงาน 3,420,000 3,420,000 

     ค่าตอบแทน 170,000 170,000 

     ค่าใช้สอย 1,240,000 1,240,000 

     ค่าว ัสดุ 2,010,000 2,010,000 

 งบลงทุน 3,300,900 3,300,900 

     ค่าครุภัณฑ ์ 3,300,900 3,300,900 

                                              รวม 8,940,316 8,940,316 
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
รวม 

 งบดําเนินงาน 400,000 400,000 

     ค่าใช้สอย 400,000 400,000 

                                              รวม 400,000 400,000 
 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิน 
รวม 

 งบดําเนินงาน 233,561 120,000 353,561 

     ค่าใช้สอย 233,561 120,000 353,561 

 งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000 

     เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000 

                                              รวม 283,561 120,000 403,561 
 

 

 

 



 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 

 งบลงทุน 8,519,000 8,519,000 

     ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 8,519,000 8,519,000 

                                              รวม 8,519,000 8,519,000 
 

 

แผนงานการเกษตร 

    งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

 งบดําเนินงาน 170,000 170,000 

     ค่าใช้สอย 170,000 170,000 

                                              รวม 170,000 170,000 
 

 

แผนงานงบกลาง 

    งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
รวม 

 งบกลาง 2,010,000 2,010,000 

     งบกลาง 2,010,000 2,010,000 

                                              รวม 2,010,000 2,010,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 โดยทีเป็นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ ํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 มาตรา 40 พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข้เพิมเติมฉบับที 6 พ.ศ.2552จึงตราข้อบัญญัติ ขึ นไว้โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

ปากแพรก และโดยอนุมัติของนายอําเภอดอนสัก 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจํานวนรวมทั งสิ น 57,000,000 บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวม

ทั งสิ น 57,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัวไป   

  แผนงานบริหารงานทัวไป 17,755,034 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,517,360 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 15,994,729 

  แผนงานสาธารณสุข 290,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,940,316 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 400,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 403,561 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,519,000 

  แผนงานการเกษตร 170,000 

ด้านการดําเนินงานอืน   

  แผนงานงบกลาง 2,010,000 

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 57,000,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั งสิ น 0 บาท ดังนี 

 

 งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
 

 

ข้อ 6. ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก

จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 ข้อ 7. ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

        

           รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2559 

หมวดภาษีอากร               

ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 250,000 48.00 % 370,000 

ภาษีบ ํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00 % 100,000 

ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 40,000 32.50 % 53,000 

อากรการฆ่าสัตว ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000 

อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 180,000 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 400,000     713,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               

ค่าธรรมเนียมเกียวก ับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000 

ค่าธรรมเนียมเกียวก ับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 500 0.00 % 500 

ค่าธรรมเนียมเกียวก ับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000 

ค่าธรรมเนียมเก ็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 140,000 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการ

โฆษณา 
0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 500 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 0.00 0.00 0.00 3,000 0.00 % 3,000 

ค่าธรรมเนียมก ํ าจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100,000 -100.00 % 0 

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 2,500 -40.00 % 1,500 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 22,000 -9.09 % 20,000 

ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 5,000 560.00 % 33,000 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 500 

ค่าใบอนุญาตเกียวก ับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,500 0.00 % 1,500 

ค่าใบอนุญาตเกียวก ับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,000 

ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 500 0.00 % 500 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 0.00 150,000     217,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 1,250,000 -4.00 % 1,200,000 

ดอกเบี ย 0.00 0.00 0.00 350,000 34.29 % 470,000 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,600,000     1,670,000 

        

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100,000 170.00 % 270,000 

รายได้เบ็ดเตล็ดอืน  ๆ 0.00 0.00 0.00 100,000 -51.50 % 48,500 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 200,000     318,500 



หมวดภาษีจัดสรร               

ภาษีมูลค่าเพิมตามพ.ร.บ. ก ํ าหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 9,100,000 -1.10 % 9,000,000 

ภาษีมูลค่าเพิมตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 6,300,000 14.29 % 7,200,000 

ภาษธุีรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 420,000 61.90 % 680,000 

ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 2,300,000 17.39 % 2,700,000 

ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 5,000,000 0.00 % 5,000,000 

ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 3,100,000 -35.48 % 2,000,000 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 200,000 0.00 % 200,000 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีดิน 
0.00 0.00 0.00 3,000,000 -23.33 % 2,300,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,500 

ภาษีจัดสรรอืน  ๆ 0.00 0.00 0.00 230,000 -100.00 % 0 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 0.00 
29,650,00

0 
    29,081,500 

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป               

เงินอุดหนุนทั วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 
0.00 0.00 0.00 

20,000,00

0 
25.00 % 25,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 
20,000,00

0 
    25,000,000 

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 0.00 
52,000,00

0 
    57,000,000 
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                 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป       

  ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2559           

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก       

อําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี       

              

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 57,000,000 บาทแยกเป็น 
  

        

รายได้จัดเก็บ 

 
        

 
หมวดภาษีอากร รวม 713,000 บาท         

  
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 370,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ภาษีบ ํารุงท้องที จํานวน 100,000 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ภาษีป้าย จํานวน 53,000 บาท         

    ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
อากรการฆ่าสัตว ์ จํานวน 10,000 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 180,000 บาท         

    ประมาณการไว้ต ํากว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 217,000 บาท         

  
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 140,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  

ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการ

โฆษณา 
จํานวน 500 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ จํานวน 3,000 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 1,500 บาท         

    ประมาณการไว้ต ํากว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าปรับผู ้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท 

 

 

  

 

 

    



    ประมาณการไว้ต ํากว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 33,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
จํานวน 500 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 500 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,670,000 บาท         

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 1,200,000 บาท         

    ประมาณการไว้ต ํากว่าทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ดอกเบี ย จํานวน 470,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 318,500 บาท         

  
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 270,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน  ๆ จํานวน 48,500 บาท         

    
ประมาณการไว้ต ํากว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา 

 
          

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน         

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,081,500 บาท         

  
ภาษีมูลค่าเพิมตามพ.ร.บ. ก ําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท         

    ประมาณการไว้ต ํากว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา            

  
ภาษีมูลค่าเพิมตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,200,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 680,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ภาษีสุรา จํานวน 2,700,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท         

    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 2,000,000 บาท         

    ประมาณการไว้ต ํากว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท 

  

 
      



    ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

ทีดิน 
จํานวน 2,300,000 บาท         

    ประมาณการไว้ต ํากว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ าบาดาล จํานวน 1,500 บาท         

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 

 
          

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน         

 
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 25,000,000 บาท         

  

เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจ

ถ่ายโอนเลือกทํา 
จํานวน 25,000,000 บาท         

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ค ํานวณจากปีทีผ่านมา           
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป   

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   

อําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

          

            
 

                

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 57,000,000 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป แยกเป็น     

แผนงานบริหารงานทัวไป     

 
งานบริหารทัวไป รวม 14,344,486 บาท     

  
งบบุคลากร รวม 8,802,824 บาท     

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,692,000 บาท     

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 533,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกฯ/รองนายกฯแยกเป็น 

- ค่าตอบแทนรายเดือนนายกฯ 1 อัตรา 

- ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกฯ 2 อัตรา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2557 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

          

   
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 46,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายกฯ/ รองนายกฯ แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ 1 อัตรา 

- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกฯ 2 อัตรา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป 

งานบริหารงานทั วไป 

          

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 46,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ประจําตําแหน่งให้แก่นายก ฯ/ และรองนายกฯแยกเป็น 

- ค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่ง นายกฯ 1 อัตรา 

- ค่าตอบแทนพิเศษประจําตําแหน่งรองนายกฯ  2 อัตรา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2557 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

          

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 91,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ 1 อัตรา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
          



ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตั งจ่ายจากเงิน

รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,976,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก ่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯและสมาชิก

สภา อบต.32 อัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2557ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

          

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,110,824 บาท     

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,904,640 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามแผนกรอบอัตราก ํ าลัง 3 ปี 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
          

   
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 200,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชั วคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินเพิมอืนๆและค่าตอบแทนอืนๆ

ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตงัจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จ ํานวน 250,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ํานวน 2,642,184 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไป 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

   
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ ํานวน 110,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั วคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืนๆของพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไปตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
เงินอืนๆ จํานวน 4,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 5,288,062 บาท     

   
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท     

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท     

      

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทีได้รับการแต่งตั งให้ดําเนินการต่างๆตามภาระและ

หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลและค่าใช้จ่ายอืนทีเข้าข่ายประเภทนี และองค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรกมีคําสั งแต่งตั งเพือปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 

ปากแพรก   ตั งไว้ 20,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2559 แก่พนักงานและ

ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตั งไว้ 100,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท     

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง   
 

      



ของ อบต.ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

 

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต. ทีมีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือ

คําสั งทีราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงาน

ทั วไป 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหารท้องถิน พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิก

ตามทีกฎหมายก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงาน

ทั วไป 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก ่นายก อบต.พนักงาน อบต.พนักงานจ้างและผู้มี

สิทธิเบิกตามทีกฎหมายก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 3,213,062 บาท     

   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,893,000 บาท     

      

  1.ค่าจ้างเหมาบริการในการดําเนินการของ อบต.  

    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดําเนินงานของ อบต.ตามความ

จําเป็น เช่น จัดเก ็บ ขนย้ายและก ํ าจัดขยะมูลฝอยสิงปฏิกูล การเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง

ถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของ อบต.ข้อบัญญัติ แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการดําเนินงาน และเอกสารต่างๆ  ตั งไว้ 900,000บาทตั งจ่ายจาก 

เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

2.ค่าธรรมเนียมในการทิงขยะ  

    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิงขยะและค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารขยะในและนอกเขต

พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  ตั งไว้ 600,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ 

    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต.เช่น

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก

สภา อบต.ฯลฯ ไปฝึกอบรม เป็นต้น ตงัไว ้70,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

4.ค่าติดตั งระบบเว็บไซต์ของ อบต.  

    เพือจ่ายเป็นค่าติดตั งระบบเวปไซด์ของ อบต.ปากแพรก  ตั งไว้ 10,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

5.ค่าเช่าทรัพย์สิน 

    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินทีต้องจ่ายพร้อมก ั บการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่า

รถยนต ์ค่าเช่าทีดินสิงปลูกสร้าง ฯลฯ  ตั งไว้  297,000 บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

6. ค่าเบี ยประก ัน 

    เพือจ่ายเป็นค่าเบี ยประก ัน เช่น ค่าประก ันภัยรถยนต์  ตั งไว้  16,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

          

   
รายจ่ายเกียวก ับการรับรองและพิธีการ จ ํานวน 310,000 บาท     

      

  1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลการต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน 

       เพือจ่ายเป็นค่าเลี ยงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือนองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การต้อนรับ

ส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน เนืองในโอกาสต่างๆ ตั งไว้ 30,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

 

          



 

 

2.ค่าเลี ยงรับรอง  

       เพือจ่ายเป็นค่าเลี ยงรับรอง ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆสําหรับการประชุมของคณะผู้บริหารและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ เข้าร่วมประชุมและในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ

ที อบต.จัดขึ น ตั งไว้ 30,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการบริหารงาน

ทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี 

         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าว ัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องใช้เพือการ

นี ตั งไว้ 50,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหาร 

งานทั วไป 

 

4.ค่าใช้จ่ายเนืองในวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางศาสนา 

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีการต่าง  ๆขององคก์ารบริหารส่วนตําบลในวัน

สําคัญของชาติ ซึ งได้แก ่ว ันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  ว ันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันปิยะมหาราชและวันสําคัญทางศาสนา ซึงจะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารและ

เครืองดืมสําหรับเลี ยงพระภิกษุสงฆ ์และผู้มาร่วมงานพิธีทางศาสนา ค่าประดับไฟ ค่าตกแต่ง

สถานทีจัดขบวนแห่กลองยาว วงดุริยางค ์ค่าดอกไม ้ธูปเทียน และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ในพิธี

ศาสนาหรือพิธีการและวันสําคัญต่าง  ๆ ตั งไว้  200,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

        
 

          

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ           

    
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล จ ํานวน 2,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลในกิจการเนืองในโอกาสต่างๆทีเกียวข้อง 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

    
ค่าจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ ํานวน 306,062 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทีผ่านมา สําหรับการดําเนินการจัดทําเอกสาร

ประชาสัมพันธ ์เช่น รายงานผลการดําเนินงานประจําปี แผ่นพับการประชาสัมพันธ ์ปฎิทิน

ประจําปี  ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และ

ค่าใช้จ่ายอืน  ๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.

พนักงานจ้างและสมาชิก อบต.และผู้มีสิทธิ เบิกตามทีกฎหมายก ํ าหนด  ตั งจ่ายจากเงิน

รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ ํานวน 2,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญ

ต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
โครงการอบต.เคลือนที จ ํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ว ัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องตาม

โครงการ อบต.เคลือนทีตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ ํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าอาหารและเครืองดืมพิธีทางศาสนา สําหรับโครงการ

ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

 

  
 

      



    
โครงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท ์ จ ํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม จัดประชุมชี แจงทําความเข้าใจในการสร้างทัศนะคติ ค่าว ัสดุ

อุปกรณ ์ค่าอาหารและเครืองดืม พิธีทางศาสนา สําหรับโครงการ ส่งเสริมความปรองดองฯลฯตั ง

จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
โครงการส่งเสริมวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ ค่าว ัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครืองดืมพิธีทางศาสนา สําหรับ

โครงการส่งเสริมวันท้องถินไทย  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งาน

บริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
เพือจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั งของอบต.ปากแพรก จํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี

แทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั งสั งให้มีการเลือกตั งใหม่ และกรณีอืน  ๆตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท.0890.4/ว3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0890.4/ว468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 ตั งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 380,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆเช่นเครือง

คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ รถยนต ์กล้องถ่ายรูป ทีดินและสิงก่อสร้างและ

ทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด ฯลฯ ตามหนังสือกรม ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558) ตั งจ่าย

จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 980,000 บาท     

   
ว ัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์คําร้องต่าง  ๆแบบพิมพ์

ข่าว ประชาสัมพันธ ์ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด 

 อบต.ปากแพรก เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ว ัสดุงานบ้านงานครัว จ ํานวน 70,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองใช้ต่าง  ๆเช่น แปรง ไม้กวาด ถังนํ า นํ ายา ทําความสะอาด ถ้วยชาม ถัง ไฟ

เบอร์ ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

   
ว ัสดุก่อสร้าง จ ํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปูนซีเมนต ์อิฐ เหล็กเส้น สี ทราย ดิน ท่อต่าง  ๆและอุปกรณ ์ประปา ฯลฯ เพือ

ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณอาคารสํานักงาน สถานทีอืนทีทีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบต.ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหาร 

งานทั วไป 

  
 

      

   
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ํานวน 70,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ ์เครืองมือ อะไหล่รถยนต ์รถจักรยานยนต ์เช่น ล็อค

เกียร์ แบตเตอร์รี ยางนอก ยางใน ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ว ัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํ ามันดีเซล เบนซิน นํ ามันล่อลืน แก ๊สหุงต้ม เพือใช้ก ับรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํ า รถบรรทุกขยะ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน และ

ครุภัณฑ์อืน  ๆรวมทั งเครืองจักรกล เครืองยนต ์รถยนต ์ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      



   
ว ัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องก ันและก ํ าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว ์พันธ์พืช ปุ ๋ ย พันธ์สัตว์

ปีกและสัตว์นํ า ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหาร 

งานทั วไป 

  
 

      

   
ว ัสดุคอมพิวเตอร์ จ ํานวน 50,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์หมึกปรินเตอร์โปรแกรมและอืน  ๆ

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

   
ว ัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ มิตเตอร์นํ า-ไฟฟ้า ตะแกรงก ันสวะ หัววาล์วปิด-เปิดแก ๊สฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 725,000 บาท     

   
ค่าไฟฟ้า จ ํานวน 500,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารตลาดสดบ้านใน และอาคารอืนทีอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 

บริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ค่านํ าประปาค่านํ าบาดาล จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่านํ าประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารตลาดสดบ้านใน และอาคารอืนทีอยู่ใน

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ ํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกและอาคารอืนทีอยู่

ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ ํานวน 25,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียย์ากร ค่านําส่งรายเดือน 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

   
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯและค่าสือสาร

อืนๆ สําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก และอาคารอืนทีอยู่ในความ

รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

  
งบลงทุน รวม 213,600 บาท     

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,600 บาท     

   
ครุภัณฑ์สํานักงาน   

 
      

    
1.จัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ จ ํานวน 30,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้โทรศัพท์สาขาแบบดิจิตอลอัตโนมัติ ขนาด 4 สายนอก 24 สายใน 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

    
2.จัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 6,500 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต 7 ลินชัก (พร้อม

กุญแจ) จ ํานวน 1 ตัว เพือใช้ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้อง

จัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
3.จัดซือตู้เหล็กเก ็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 15,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก ็บเอกสารบานเลือนกระจก ขนาด

กว้าง 91 ลึก 41 สูง 75 นิว  จ ํานวน 5 ตู ้เพือใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับส่วนราชการ(ไม่มีในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

          



    
4.จัดซือเครืองโทรศัพทส์ํานักงาน จํานวน 2,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์สํานักงาน เพือใช้ในสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 
  

 
      

    
5.จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000 บีทีย ู จ ํานวน 18,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทีย ูฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ 5 จ ํานวน 1 เครือง  

เพือใช้ในสํานักงานปลัด  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
6.จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทีย ู จ ํานวน 28,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทีย ูฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ 5 จ ํานวน 1 เครือง เพือใช้ในสํานักงานปลัด  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

    
7.จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 32,000 บีทีย ู จ ํานวน 42,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทีย ูฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ 5 จ ํานวน 1 เครือง เพือใช้ในสํานักงานปลัด (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์จึงต้องจัดซือ

ตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

 
      

    
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 15,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง 

 - เป็นกล้องคอมแพค(Compact Digital Camere) 

 - ความละเอียดทีก ํ าหนดเป็นความละเอียดทีเซนเซอร์ภาพ (Image sensor) 

 - มีระบบแฟลช(Flash) ในตัว 

 - สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม หรือเมือต้องการเปลียน 

 - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้ 

 - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

ความละเอียด 17 ล้านพิกเซลขึ นไปเป็นรายการนอกมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

 
      

    
จัดซือเครืองทํานํ าร้อนนํ าเย็น จ ํานวน 5,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานํ าร้อน นํ าเย็น จ ํานวน 1 เครือง 

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

 
      

    
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จ ํานวน 1 เครือง สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 

คุณลักษณะพืนฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 CORE) หรือ 8 แกนเสมือน(8thread)  

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สําหรับ

แบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory 

-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี 

   1)มีแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย

กว่า 1 GBS หรือ 

   2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics 

  
 

      



   3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

-มีหน่วยจัดเก ็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย 

-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ ํานวน

ไม่น้อยว่า 1 ช่อง 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิว จ ํานวน 1 หน่วย 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

        
 

  
 

      

    
จัดซือเครืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ ํานวน 19,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

คุณลักษณะพืนฐาน 

 - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ FAX ภายในเครื องเดียวก ัน 

 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 

 - มีหน่วยความจํา (Memory) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ ํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ ํานวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  22 หน้าต่อนาที 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี)ได ้

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

 - มึถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 

 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 

 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวดํา 

 - สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์

 - สามารถใช้ได้ก ับ A4 Letter Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

        
 

  
 

      

    
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จ ํานวน 3,100 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จ ํานวน 1 เครือง  

คุณลักษณะพืนฐาน 

- มีก ํ าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) 

- สํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท     

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท     

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท     

      

  1.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก 

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก สําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอําเภอ   

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      



 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,410,548 บาท     

  
งบบุคลากร รวม 2,110,348 บาท     

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,110,348 บาท     

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,572,480 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตราก ํ าลัง 3 ปี  

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 
  

 
      

   
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชั วคราวเงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืนๆให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จ ํานวน 42,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 
  

 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ํานวน 395,868 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 
  

 
      

   
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ ํานวน 60,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

 

  
 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,210,000 บาท     

   
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท     

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามที

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนด ซึง อบต.มีคําสั งให้ปฏิบัติหน้าทีอันเป็น

ประโยชน์แก ่ อบต.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ

จัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั วไป งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน อบต.พนักงานจ้าง และผู้มี

สิทธิ เบิก ตามทีกฎหมายระเบียบหนังสือหรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนดซึง อบต. ได้มีคําสั งให้

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต.ทีมีสิทธิเบิกตามได้รับกฎหมายระเบียบ หนังสือ

หรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิ เบิกตามที

กฎหมาย ระเบียบหนังสือหรือคําสั งทีราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามที กฎหมาย

ระเบียบหนังสือหรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

 

 

  
 

      



   
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท     

   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท     

      

  1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน อบต.พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ

เบิกเงินตามทีกฎหมายก ํ าหนด ระเบียบ หรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนด  ตั งไว้ 80,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างในการจัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการคลัง เช่นการ

จัดเก ็บภาษี ฯลฯ สิงพิมพ์ต่างๆเพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ตงัไว ้10,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ           

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการใน

และต่างประเทศตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 
  

 
      

    
โครงการแผนทีภาษีและทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท     

      

  เพือนําไปใช้เพิมประสิทธิภาพในการจัดเก ็บรายได้ ซึ งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยแผนทีภาษีและทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.088.2/ว2072 ลงวันที 14 กุมภาพันธ ์2554 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ ์เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้เก ็บ

เอกสาร โต๊ะ รถยนต ์และทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 150,000 บาท     

   
ว ัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง  ๆเช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ไม้

บรรทัด แฟ้ม ปากกา คลิป แบบพิมพ ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เพือใช้ในงานราชการสําหรับส่วนการ

คลัง อบต.ปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหาร 

งานคลัง 

  
 

      

   
ว ัสดุคอมพิวเตอร์ จ ํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก

ข้อมูล หัวพิมพ ์หรือแถบพิมพ ์ตลับผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ ์แผ่นดิสก ์USB และโปรแกรม

อืนๆ ทีเกียวข้องก ั บ คอมพิวเตอร์ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  

งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

  
งบลงทุน รวม 90,200 บาท     

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,200 บาท     

   
ครุภัณฑ์สํานักงาน   

 
      

    
จัดซือตู้เหล็กเก ็บเอกสารชนิด 2 บานเลือน แบบกระจก จํานวน 24,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก ็บเอกสาร ทําด้วยโลหะเคลือบ ชนิด 2 บานเลือน แบบ

กระจก จํานวน 4 ตู ้

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

  
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

 
      

    
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 60,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จ ํานวน 2 เครือง สําหรับงานประมวลผลแบบที 2(จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 

 

  
 

      



คุณลักษณะพืนฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 CORE) หรือ 8 แกนเสมือน

(8thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สําหรับ

แบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory 

-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี 

   1)มีแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย

กว่า 1 GBS หรือ 

   2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics 

   3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

-มีหน่วยจัดเก ็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย 

มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ ํานวนไม่

น้อยว่า 1 ช่อง 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิว จ ํานวน 1 หน่วย 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

        
 

  
 

      

    
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จ ํานวน 6,200 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จ ํานวน 2 เครือง 

คุณลักษณะพืนฐาน 

- มีก ํ าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) 

- สํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานคลัง 

 

  
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,517,360 บาท     

  
งบบุคลากร รวม 474,160 บาท     

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 474,160 บาท     

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 292,080 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตราก ํ าลัง 3 ปีตั งจ่ายจากเงิน

รายได ้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  

 
      

   
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชั วคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินเพิมอืนๆและค่าตอบแทน

อืนๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ํานวน 124,080 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไปตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ

ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  

 
      

   
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ ํานวน 18,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั วคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน  ๆของพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไปตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      



  
งบดําเนินงาน รวม 1,936,000 บาท     

   
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท     

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ของ อบต.ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงาน อบต.ทีมีสิทธิเบิกตามได้รับตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือหรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหารท้องถิน พนักงาน อบต. และผู้มีสิทธิเบิก

ตามทีกฎหมายก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน

ป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายก อบต.พนักงานอบต.พนักงานจ้างและผู้มี

สิทธิเบิกตามทีกฎหมายก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,355,000 บาท     

   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 985,000 บาท     

      

  1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต.

เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล และอาสาสมัครป้องก ันภัยฝ่าย

พลเรือนฯลฯไปฝึกอบรมเป็นต้น ตั งไว้ 15,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

รักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

2.ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการ 

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการ ประจํารถยนต์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ตั ง

ไว ้960,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

3.ค่าจ้างเหมาบริการ 

เพือจ่ายเป็นค่าจัดวางระบบโทรศัพท์ภายในอาคารของศูนย์ อปพร.ค่าจ้างเหมาแรงงานในการ

ดําเนินการต่างๆตามความจําเป็นฯลฯ ตั งไว้  10,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานรักษาความ 

สงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

 
      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก ่ค่าพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ค่าเวชภัณฑ์และยา ค่าประก ันภัย ค่าประก ันภัยรถยนต์บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ค่าว ัสดุเครืองแต่งกายของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือวัสดุก่อสร้างเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ ํานวน 150,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีได้รับความเดือดร้อนตาม

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนทีได้รับความเดือดร้อนตามอํานาจหน้าทีตามโครงการ

ตามที อบต.ก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ัน

ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

  
 

      



    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที

พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน

ตําบล พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้มีสิทธิ เบิกตามทีกฎหมาย

ก ํ าหนด  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หรือทรัพย์สินอืนๆทีอยู่ในความ

รับผิดชอบของศูนย ์อปพรฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 380,000 บาท     

   
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุไฟฟ้าและวิทยุของ ศูนย์อปพร. เช่น กระบองไฟฟ้า ไฟ

ฉาย ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน ส่องสว่างแบบชาร์จแบตเตอร์รี ชุด

หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั ก ไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ ์เครืองมือ อะไหล่ยนต ์เช่นแบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ว ัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท     

      

  เพือจัดซือนํ ามันดีเซล เบนซิน นํ ามันหล่อลืน แก ๊สหุงต้ม เพือใช้ก ับรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ว ัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เครืองแต่งกายสมาชิก อปพร. ชุด อปพร. ชุดวอร์ม

ปฏิบัติการ รองเท้าบูธเซฟตี เสือสะท้องแสง เสือก ันฝน เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ ้า ถุง

เท้า รองเท้า หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

  
 

      

   
ว ัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังดับเพลิง สายดับเพลิง หน้ากากป้องก ันควันไฟ แผงก ัน กรวย ไม้ตี

ไฟ ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 61,000 บาท     

   
ค่าไฟฟ้า จ ํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน ศูนย์อปพร. และอาคารอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ

สงบภายใน  

งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ค่านํ าประปาค่านํ าบาดาล จํานวน 6,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่านํ าประปาสําหรับอาคารสํานักงาน ศูนย์อปพร. และอาคารอืนทีอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

รักษาความสงบภายใน  

งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      



   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ ํานวน 5,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับอาคารสํานักงาน ศูนย์อปพร. และอาคารอืนทีอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

รักษาความสงบภายใน  

งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

  
งบลงทุน รวม 107,200 บาท     

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,200 บาท     

   
ครุภัณฑ์สํานักงาน   

 
      

    
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 14,200 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก ็บเอกสารทําด้วยโลหะเคลือบ แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ้(ไม่มีใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

 
      

    
จัดซือไฟไซเรนแบบ LED จํานวน 48,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟไซเรน แบบ  LED  ลําโพง 100 ว ัตต ์พร้อมกล่องเสียง 100 ว ัตต ์(ไม่มีใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏ

ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

   
ครุภัณฑ์โรงงาน   

 
      

    
จัดซือเลือยยนต ์ จ ํานวน 45,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต ์จ ํานวน 1 เครือง ขนาดบาร์เลือยโซ่ยนต ์ขนาด 22 นิว เพือใช้

ปฏิบัติงานทั วไปในสํานักงานศูนย์ อปพร.ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานรักษา

ความสงบภายใน งานป้องก ันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
 

      

แผนงานการศึกษา     

 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,955,250 บาท     

  
งบบุคลากร รวม 4,993,350 บาท     

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,993,350 บาท     

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 756,360 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จ ํานวน 3 อัตรา 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 
  

 
      

   
เงินประจําตําแหน่ง จ ํานวน 109,200 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสังก ัดองค์การบริหารส่วนตําบลปาก

แพรก จํานวน 2 อัตรา 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

  
 

      

   
เงินวิทยะฐานะ จํานวน 302,400 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยะฐานะ ด้านชํานาญการ  ด้านชํานาญการพิเศษ ให้แก่ครูในสังก ัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท

0809.4/ว1191  

ลงวันที  12 มิถุนายน 2558 

- คนละ 3,500 บาท จํานวน 4 อัตรา ตั งไว้  168,000 บาท 

- คนละ 5,600 บาท จํานวน 2 อัตรา ตั งไว้ 156,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับ

การศึกษา 

  
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ํานวน 1,280,430 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไป จํานวน 7 อัตรา 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 
  

 
      

   
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ ํานวน 360,000 บาท     



      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั วคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน  ๆของพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั วไป จํานวน  15 อัตราตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานบริหารทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

  
 

      

   
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน จํานวน 2,184,960 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูถ่ายโอนสังก ัดโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จ ํานวน 6 อัตรา 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับ

การศึกษา 

  
 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 829,000 บาท     

   
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท     

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ของ อบต.ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับ

การศึกษา 

  
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน อบต.ทีมีสิทธิเบิกตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั ง

การ หรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน

บริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามทีกฎหมาย

ก ํ าหนด 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายก อบต.พนักงาน อบต.พนักงานจ้างและผู้มี

สิทธิเบิกตามกฎหมายตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไป

เกียวก ับการศึกษา 

  
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 371,000 บาท     

   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 230,000 บาท     

      

  1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ 

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต.

เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน อบต.พนักงานจ้างฯลฯ ไปฝึกอบรมเป็น

ต้น ตั งไว้ 200,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

2.ค่าจ้างเหมาบริการ ในการดําเนินงาน 

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงาน ในการดําเนินการตามความจําเป็น ตั ง

ไว ้ 30,000 บาทตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในตั งแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไป

เกียวก ับการศึกษา 

  
 

      

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

 
      

    
โครงการแก ้ ปัญหายาเสพติด จํานวน 21,000 บาท     

      
  เพือจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมแก ้ ปัญหายาเสพติด 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 
  

 
      

    
เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที

พัก และค่าใช้จ่ายอืน  ๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต.

พนักงานจ้าง 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

  
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท     

        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ ์ เครือง   
 

      



คอมพิวเตอร์ รถยนต ์กล้องถ่ายรูปและทรัพย์สินอืนๆตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

   
ค่าวัสด ุ รวม 230,000 บาท     

   
ว ัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์คําร้อง

ต่างๆ แบบพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน

บริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

  
 

      

   
ว ัสดุงานบ้านงานครัว จ ํานวน 50,000 บาท     

      
  เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุ เครืองใช้ต่าง  ๆเช่น แปรง ไม้กวาด ถังนํ า นํ ายาทําความสะอาดฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 
  

 
      

   
ว ัสดุก่อสร้าง จ ํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปูนซีเมนต ์อิฐ เหล็กเส้น สี ทราย ดิน ท่อต่างๆและอุปกรณ์ประปาฯลฯ เพือ

ใช้ในงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน

บริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

  
 

      

   
ว ัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องก ันและก ํ าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว ์พันธุ์พืช ปุ ๋ ย พันสัตว์ปีก

และสัตว์นํ าฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไป

เกียวก ับการศึกษา 

  
 

      

   
ว ัสดุคอมพิวเตอร์ จ ํานวน 50,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์หมึกพิมพ์โปรแกรมและอืน  ๆ

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 
  

 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 116,000 บาท     

   
ค่าไฟฟ้า จ ํานวน 80,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 
  

 
      

   
ค่านํ าประปาค่านํ าบาดาล จํานวน 3,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่านํ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้างตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับการศึกษา 
  

 
      

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ ํานวน 3,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 
  

 
      

   
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอืนๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอก

ช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองก ัดตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

  
 

      

  
งบลงทุน รวม 132,900 บาท     

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 132,900 บาท     

   
ครุภัณฑ์สํานักงาน   

 
      

    
จัดซือโต๊ะพร้อมเก ้ าอี นักเรียนจํานวน 30 ชุด จ ํานวน 30,800 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก ้ าอี นักเรียน  จ ํานวน 30 ชุด สําหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับ

การศึกษา 

  
 

      

    
จัดซือพัดลม จํานวน 34,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็น 

- ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว จ ํานวน 17 ตัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองก ัด 

- ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิว จ ํานวน 3 ตัว สําหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ 

- ค่าจัดซือพัดลมใบพัดแบบ 3 ใบพัด เหล็กเคลือบพิเศษปรับความแรงได ้3 ระดับ  ประหยัดไฟ

  
 

      



เบอร์ 5 จ ํานวน 3 ตัวสําหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์  (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน

บริหารงานทั วไปเกียวก ั บการศึกษา 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

 
      

    
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จ ํานวน 1 เครือง สําหรับงานประมวลผลแบบที 2(จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 

คุณลักษณะพืนฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 CORE) หรือ 8 แกนเสมือน

(8thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สําหรับ

แบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory 

-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี 

   1)มีแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย

กว่า 1 GBS หรือ 

   2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics 

   3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั งอยูบ่นแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

-มีหน่วยจัดเก ็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย 

-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ ํานวน

ไม่น้อยว่า 1 ช่อง 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิว จ ํานวน 1 หน่วย 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป งานบริหารงานทั วไป 

  
 

      

        
 

  
 

      

    
จัดซือเครืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ ํานวน 19,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านคอกช้าง  

คุณลักษณะพืนฐาน  

 - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer Opier Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียวก ัน 

 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED 

 - มีหน่วยความจํา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 

 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface แบบ 10/100 Base หรือดีกว่า จ ํานวน ไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้า ต่อนาที 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวกบั

การศึกษา 

  
 

      

    
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ ํานวน 16,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
  

 
      



 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

 - มีหน่วยความจํา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

 - มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จ ํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - สามารถใช้ได้ก ับ A4 Letter Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับ

การศึกษา 

    
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จ ํานวน 3,100 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จ ํานวน 1 เครือง  

คุณลักษณะพืนฐาน 

- มีก ํ าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) 

- สํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั วไปเกียวก ับการศึกษา 

  
 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,039,479 บาท     

  
งบดําเนินงาน รวม 6,063,479 บาท     

   
ค่าใช้สอย รวม 3,233,860 บาท     

   
รายจ่ายเกียวก ับการรับรองและพิธีการ จ ํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนาหรือพิธีการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลในวันสําคัญ

ของชาติ ซึ งได้แก ่ว ันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม วัน

ปิยมหาราช และวันสําคัญทางศาสนา  ซึ งจะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับเลี ยง

พระภิกษุสงฆ์และผู้มาร่วมงานทางพิธีศาสนา ค่าประดับไฟ ค่าตกแต่งสถานที  จัดขบวนแห่

สนาม  สมนาคุณกลองยาว วงดุริยางค ์ค่าดอกไม ้ธูปเทียน และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในพิธีทาง

ศาสนาหรือพิธีการและวันสําคัญต่างๆ  ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

 
      

    
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 24,480 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา คน

ละ 240 บาท/ภาคเรียน จํานวน 102 คนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน

ทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
ค่าโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน จํานวน 80,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
ค่าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน จํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
ค่าจัดเชือมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จ ํานวน 96,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดเชือมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลง

วันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา 

 

  
 

      



    
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จ ํานวน 9,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

  
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลง

วันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จ ํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558  

ตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

  
 

      

    
ค่าใช้จ่ายวันวิชาการ จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิชาการ ในการจัดซืออุปกรณ์การจัดกิจกรรมต่างๆและจัด

นิทรรศการการแข่งขันและอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายนี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
ค่าปัจจัยพืนฐานนักเรียนยากจน จํานวน 42,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ทีบิดา มารดา ผู้ปกครองทีมีรายได้ต่อ

ครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท/ปีจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 500 บาท/

ภาคเรียน จํานวน  42  คนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท

0893.3/ว1506 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ ํานวน 200,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2559 ค่าตอบแทนใช้สอยและ

วัสดุ ได้แก ่ค่าของขวัญของรางวัล ค่าสนับสนุนชุดการแสดงบนเวที วงดุริยางค ์ค่าเช่าดนตรี

เครืองเสียง ค่าว ัสดุสํานักงาน ค่าอาหาร เครืองดืม ขนมสําหรับเด็ก ค่านํ าแข็งและนํ า ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการและ

วันหยุด และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย จ ํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองก ัด ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง และโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,492,380 บาท     

      

  1.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังก ัดองค์การบริหารส่วนตําบลปาก

แพรก จํานวน 1 โรงเรียน ตั งไว้ 408,000 บาท 

  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  

โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จ ํานวน นักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 102 คน อัตรา

คนละ 20 บาทจํานวน 200 ว ัน จัดสรร 100% ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

  
 

      



ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ทั งนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินตงัจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

2.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั งไว้ 1,696,800 บาท 

    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากสถิติจํานวน

นักเรียน  ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100 % จํานวน 280 ว ัน ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว3149 

 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 แยกเป็น  

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองก ัด จ ํานวน 265 คน เป็นเงิน 1,484,000 บาท 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง จ ํานวน 38 คน เป็นเงิน 212,800 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

3.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ตั งไว้ 244,800 บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ระดับประถมศึกษา จํานวน 102 คนๆละ 950 บาท/

ภาคเรียน เป็นเงิน 193,800 บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิม(TOP UP)ระดับประถมศึกษา คน

ละ 950 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 51,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

4.ค่าหนังสือเรียน ตั งไว้  66,280 บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา จําแนกเป็น  

ประถมศึกษาปีที 1 คนละ 561บาท/ปี จ ํานวน 21 คน   เป็นเงิน  11,781 บาท 

ประถมศึกษาปีที 2  คนละ 605 บาท/ปี จ ํานวน 19 คน  เป็นเงิน  11,495 บาท 

ประถมศึกษาปีที 3 คนละ 622 บาท/ปี จ ํานวน 21 คน   เป็นเงิน  13,063 บาท 

ประถมศึกษาปีที 4 คนละ 653 บาท/ปี จ ํานวน 19 คน   เป็นเงิน  12,407 บาท 

      

  ประถมศึกษาปีที 5 คนละ 785 บาท/ปี จ ํานวน 14 คน   เป็นเงิน  10,990 บาท 

ประถมศึกษาปีที 6 คนละ 818 บาท/ปี จ ํานวน 8 คน     เป็นเงิน  6,544 บาท 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว3149 ลง

วันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา 

5.ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน ตั งไว้ 39,780 บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลง

วันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา 

6.ค่าเครืองแบบนักเรียน ตั งไว้ 36,720 บาท 

    เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี จ ํานวน 102 คน  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว1506 ลง

วันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

   
ค่าวัสด ุ รวม 2,829,619 บาท     

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ ํานวน 2,629,619 บาท     

      

  เพือจัดสรรให ้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองก ัด จ ํานวน  265 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 280 ว ัน   

เป็นเงิน  546,854 บาท 

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง จ ํานวน 38 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 280 ว ัน  

เป็นเงิน 78,417 บาท 

  
 

      



3.โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โรงเรียนในสังก ัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 102 คน  

อัตราคนละ 7.37 บาท  จ ํานวน 260 ว ัน เป็นเงิน 195,453 บาท 

4.โรงเรียนสังก ัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน(สพฐ) จ ํานวน 944 คน 

           1)โรงเรียนบ้านคลองคราม จํานวน 185 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จ ํานวน 260 ว ัน 

 เป็นเงิน 354,497 บาท 

           2)โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี จ ํานวน 166 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จ ํานวน 260 ว ัน  

เป็นเงิน 318,090 บาท 

           3)โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม ้9 จ ํานวน 151 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จ ํานวน 260 ว ัน  

เป็นเงิน 289,347 บาท 

           4)โรงเรียนบ้านคอกช้าง จ ํานวน 154 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จ ํานวน 260 ว ัน  

เป็นเงิน  295,095 บาท 

           5)โรงเรียนบ้านดอนเสาธง จํานวน 45 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  จ ํานวน 260 ว ัน 

เป็นเงิน  86,229 บาท 

           6)โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จ ํานวน 30 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 ว ัน  

เป็นเงิน  57,486 บาท 

           7)โรงเรียนวัดคีรีวง จ ํานวน 213 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 ว ัน  

เป็นเงิน  408,151 บาท 

     ทั งนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  

ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3194 ลงวันที  5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

        
 

  
 

      

   
ว ัสดุการศึกษา จํานวน 200,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือ สือการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง

ก ัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้างฯลฯ 

     ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท     

   
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท     

   
อาคารต่าง ๆ   

 
      

    
เพือจ่ายค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนบ้าน

เขาพระอินทร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3 

/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 3,776,000 บาท     

   
เงินอุดหนุน รวม 3,776,000 บาท     

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,776,000 บาท     

      

  1.ค่าอาหารกลางวันในเขตพืนที  ตั งไว้ 3,776,000 บาท 

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางสําหรับนักเรียนในสังก ัดคณะกรรมการการศึกษา 

ขั นพืนฐาน(สพฐ)อัตราคนละ 20บาท จํานวน 200 ว ัน ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0893.3/ว3149  

ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 

  -โรงเรียนบ้านคลองคราม จํานวน 185 คน เป็นเงิน 740,000 บาท 

  -โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี จ ํานวน 166 คน เป็นเงิน 664,000 บาท 

  -โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม ้9 จ ํานวน 151คน เป็นเงิน 604,000 บาท 

  -โรงเรียนบ้านคอกช้าง จ ํานวน 154 คน เป็นเงิน 616,000 บาท 

  -โรงเรียนบ้านดอนเสาธง จํานวน 45 คน เป็นเงิน 180,000 บาท 

  
 

      



  -โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จ ํานวน 30 คน เป็นเงิน 120,000 บาท 

  -โรงเรียนวัดคีรีวง จ ํานวน 213 คน เป็นเงิน 852,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข     

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 290,000 บาท     

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท     

   
ค่าวัสด ุ รวม 50,000 บาท     

   
ว ัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ ํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่านํ ายาพ่นหมอกควัน ว ัสดุการแพทย์เพือป้องก ั นและควบคุมโรคติดต่อและ

ตรวจหาสารเสพติดตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข

และสาธารณสุขอืน 

  
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท     

   
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท     

   
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน ์ จํานวน 240,000 บาท     

      

  1.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) 

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถินจัดสรรให้เป็นค่าดําเนินงานของ อสม.หมู่บ้านละ  15,000 บาท จํานวน 16 หมู่บ้าน โดย

ให ้อสม.ดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก ้ ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆและ

การจัดบริการสาธารณสุขเบืองต้น ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประก ันสุขภาพแห่งชาติตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน 

          

แผนงานเคหะและชุมชน     

 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,940,316 บาท     

  
งบบุคลากร รวม 2,219,416 บาท     

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,219,416 บาท     

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 627,960 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตราก ํ าลัง 3 ปี 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      

   
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั วคราวและเงินเพิมสําหรับคุณวุฒิของพนักงาน อบต. 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จ ํานวน 42,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ํานวน 1,419,456 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั วไป 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      

   
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ ํานวน 110,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชั วคราวของพนักงานจ้าง 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      



  
งบดําเนินงาน รวม 3,420,000 บาท     

   
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท     

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน อบต.พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั งการทีทางราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามทีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ

หรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน

บริหารงานทั วไปเกียวก ั บเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่พนักงาน อบต.และผู้มีสิทธิเบิกตามทีกฎหมาย

ก ํ าหนด หรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน อบต.พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก

ตามทีกฎหมาย ระเบียบหนังสือหรือคําสั งทีทางราชการก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท     

   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 470,000 บาท     

      

  1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆตั งไว้ 70,000 บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงาน อบต.พนักงานจ้างและมีสิทธิอืน

ตามทีกฎหมายก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน

ทั วไปเกียวก ั บเคหะและชุมชน 

2.ค่าจ้างเหมาบริการอืน  ๆตั งไว้ 400,000 บาท 

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆและค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างทําการอย่าง

ใดอย่างหนึง กรณีทีองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการเองได้ เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง

เหมาเครืองจักรกล และค่าจ้างแรงงานคน ตามความจําเป็น เช่น ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าวารสารต่างๆค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าถ่ายแบบ

แปลน กระดาษไข ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆเช่น ค่าเกลีย บด อดั ขุด ค่า

ติดตั งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์ค่าออกแบบเขียนแบบต่าง  ๆค่าจ้างรางวัด ทีดินสาธารณะในตําบล

ปาก และรายจ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ฯลฯตั งจ่ายจากเงิน

รายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

 
      

    
ค่าโครงการจัดทําแผนทีตําบล จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการแผนทีตําบล ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที

พัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ ์เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต ์กล้อง

ถ่ายรูป ทีดินและสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนโยธาฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      



   
ค่าวัสด ุ รวม 2,010,000 บาท     

   
ว ัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง  ๆเช่น กระดาษ แผนที หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้ม

ปากกา แบบพิมพ ์ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ํานวน 150,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส ์หลอดไฟ บัลลาสต ์สายไฟ ปลั กไฟฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      

   
ว ัสดุก่อสร้าง จ ํานวน 1,000,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก หินผ ุลูกรัง ยางมะตอย สี แปลง

ทาสี ตะป ูเหล็ก ไม้ต่าง  ๆปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ ซีเมนตบ์ล็อก ท่อนํ า ท่อระบายนํ า และอุปกรณ์

ประปาฯลฯ สําหรับซ่อมแซม และปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

ปากแพรก และบริการสาธารณะประโยชน์ภายในตําบลปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้  

 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ํานวน 200,000 บาท     

      

  เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก ยางใน นํ ามันเบรก หัว

เทียน ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
ว ัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท     

      

  เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํ ามันดีเซล นํ ามันเบนชิน นํ ามันหล่อลืน นํ ามัน

ไฮโดรลิค เพือใช้ก ับเครืองจักรกล รถยนต์ส่วนกลาง(ส่วนโยธา)เครืองตัดถนนคอนกรีต 

เครืองตบดิน เครืองตัดหญ้า ฯลฯ  หรือทีองค์การบริหารส่วนตําบลยืมมาจากหน่วยงาน

อืนๆ ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไป

เกียวก ับเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
ว ัสดุคอมพิวเตอร์ จ ํานวน 30,000 บาท     

      

  เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ ์ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ ์แผ่นดิสค ์โปรแกรมและอืนๆทีเกียวข้องก ับคอมพิวเตอร์ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      

   
ว ัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท     

      

  เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน  ๆเช่น มาตรวัดนํ า ประตูนํ า ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะ

และชุมชน 

  
 

      

  
งบลงทุน รวม 3,300,900 บาท     

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,300,900 บาท     

   
ครุภัณฑ์สํานักงาน   

 
      

    
จัดซือตู้เก ็บเอกสาร 4 ลินชัก 40 ช่อง จ ํานวน 1 ตู ้ จ ํานวน 5,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก ็บเอกสาร ทําด้วยโลหะเคลือบ ชนิด 4 ลินชัก  40 ช่อง จ ํานวน 1 ตู ้  

-ผลิตตกแต่งแผ่นเหล็กพ่นสี เคลือบสารป้องก ันสนิมผิวเรียบเนียน 

-ช่องเก ็บแฟ้มจํานวน 4 ชั น  40 ช่อง 

-มีแผ่นพลาสติกแข็งก ั นแฟ้มไม่ล้มทับก ันหยิบแฟ้มได้สะดวกมากขึ น 

-ติดล้อเลือนไนล่อนคู ่4 ล้อ เคลือนย้ายสะดวก  

-สําหรับจัดเก ็บแฟ้มสันห่วงโดยเฉพาะ 

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไป 

เกียวก ับเคหะและชุมชน 

  
 

      



    
จัดซือตู้เก ็บเอกสาร 4 ลินชัก จ ํานวน 1 ตู ้ จ ํานวน 15,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก ็บเอกสาร ทําด้วยโลหะเคลือบ ชนิด 4 ลินชัก จ ํานวน 1 ตู ้(ไม่มีใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บ

เคหะและชุมชน 

  
 

      

    
จัดซือตู้เก ็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตู ้ จ ํานวน 15,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก ็บเอกสาร ทําด้วยโลหะเคลือบ ชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตู ้(ไม่มีใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บ

เคหะและชุมชน 

  
 

      

    
จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก ้ าอี จ ํานวน 1 ชุด จ ํานวน 3,600 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก ้ าอี จ ํานวน 1 ชุด ใช้ปฏิบัติงานในส่วนโยธา (ไม่มี

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด)ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะและชุมชน 

  
 

      

    
จัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก ้ าอี จ ํานวน 1 ชุด จ ํานวน 12,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต 7 ลินชัก พร้อมเก ้ าอี  ระดับ 5 -

 6 จ ํานวน 1 ชุดใชป้ฏิบัติงานส่วนโยธา (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคา

ท้องตลาด)ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน

ทั วไปเกียวก ั บเคหะและชุมชน 

  
 

      

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

 
      

    
จัดซือรถบรรทุกนํ าดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั งเครนไฮโดรลิก จํานวน 3,200,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกนํ าดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้า

ไฟฟ้ายกสูง 10 เมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 

ลักษณะทั วไป 

- เป็นรถยนต์บรรทุกนํ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดเครนไฮ

ดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

- ถังบรรทุกนํ าทําด้วยเหล็กอย่างดี ด้านบนของถังนํ าติดตั งแท่นปืนฉีดนํ าใช้สําหรับดับเพลิง,รด

นํ าต้นไม้ เป็นต้น 

- ด้านบนหัวเก๋งติดตั งแผงไฟสัญญาณฉุกเฉินประกอบด้วยแผง  LED  8  แผง  ข้าง

ล่ะ  4  แผง  ด้านหน้า  2 แผง  ด้านหลัง  2 แผง  ปรับได ้ 4  จังหวะ  ไฟ

กระพริบ  LED  6  แผง  ข้างล่ะ  3  แผง  ด้านหน้า  1  แผง  ด้านหลัง  1  แผงและมุมข้าง

ล่ะ  1 แผง  ตรงกลางติดตั งลําโพง  ฝาครอบลําโพงทําด้วยสแตนเลส  ฝาไฟครอบทําด้วย

พลาสติกทนความร้อน  (Poly  carbonate)  แผงไฟมีขนาดไม่น้อยกว่าความ

ยาว  120 L  x  31.5 W  x  15  (ซม.)  ไม่รวมขาตั งไฟใช้ไฟ  25  โวลท ์ ให้สัญญาณเสียงไม่น้อย

กว่า  8  เสียง 

- ชุดโคมไฟสัญญาณและชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนเป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตในประเทศ  เป็นกิจการ

ของคนไทยติดตั งจากโรงงานทีได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง.4)  ทีได้รับการ

รองรับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  IOS:9001:2008(มอก.9001-2552)  ในขอบเขตการ

ออกแบบการพัฒนาการผลิตจําหน่ายและบริการซ่อมแซมชุดโคมไฟสัญญาณและชุด

อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน  ทั งนี เพือประโยชน์ทางราชการ  โดยนําแค็ตตาล็อคหนังสือรับรอง

มาตรฐานและหนังสือแต่งตั งตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซอง 

-เป็นรถบรรทุกนํ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ติดเครนทีผลิตในประเทศเป็นกิจการของคนไทย

ผลิตจากโรงงานทีได้รับอนุญาต  ประกอบกิจการโรงงาน  (รง.4)  ทีได้รับการรองรับระบบ

บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  IOS  9001:2008(มอก.9001:2552)  ในขอบข่ายการออกแบบ

การพัฒนาการผลิตจําหน่ายและบริการซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุกนํ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

ติดเครน  ทั งนี เพือประโยชน์ทางราชการ  โดยนําหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั ง

ตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซอง 

          



ลักษณะของเครืองยนต์และตัวรถ  

-เครืองยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที  มอก.

๒๓๑๕-๒๕๕๑  หรือสูงกว่า 

-เครืองยนต์ไม่น้อยกว่า  6  สูบ  4  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยนํ า 

-มีก ํ าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  210  แรงม้า   

-นํ าหนักรถรวมนํ าหนักบรรทุก  (G.V.W)  ไม่น้อยกว่า     15,000  กิโลกรัม 

-ระบบขับเคลือนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  5  เก ียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 

-ระบบครัชท ์แบบแห้งแผ่นเดียว 

-ระบบบังคับเลี ยวพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมพาวเวอร์ช่วย) 

-ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบชุด 

-ระบบไฟ ตามมารตฐานโรงงานผู้ผลิต 

-ผู้ เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคตัวจริงและหนังสือรับรองมาตรฐานเครืองยนต์มาแสดงใน

วันยืนซอง 

-ผู้ เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจําหน่าย ผู้ประกอบหรือผูผ้ลิตรถยนต์มา

แสดงในวันยืนซอง 

ถังบรรจุนํ า 

      

  -ถังบรรจุนํ าทําด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 

-ถังนํ ามีลักษณะเป็นทรงรี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 

-ด้านบนของถังมีช่องสําหรับลงทําความสะอาด(MANHOLE)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า 50 ซม. 

-พร้อมฝาปิดและเปิดจํานวน 2 ช่อง ฝาปิดใช้เหล็กแผ่นขึ นรูปลักษณะวงกลม 

-ภายในถังนํ าติดตั งแผ่นเหล็กก ันกระแทก(BAFFLE PLATE)เพือป้องก ันนํ ากระแทกในขณะขับ

รถติดตั ง 2 ชุดแบ่งเป็น 3 ช่อง โดยใช้เหล็กแผ่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.ตัดตาม

ลักษณะของถังบรรจุนํ า ติดกระดูกงูทีแผ่นก ันกระแทกทั งแนวตั งและแนวนอน 2 แถว พร้อม

เจาะรูระบายอากาศภายใน ถังขนาดเสันผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม. และด้านล่างของแผ่น

ก ันกระแทกเจาะรูให้นํ าสามารถไหลถึงก ันได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซม. 

-ด้านบนของถังนํ าติดตั งแผ่นตอกลายก ันลืน เพือเป็นพืนทีสําหรับปฏิบัติงาน 

-ด้านบนถังมีราวก ันตกรอบพืนทีปฏิบัติงานด้านบนถัง 

-ถังบรรทุกนํ าดับเพลิงอเนกประสงค์ เป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคน

ไทย ติดตั งจากโรงงานทีได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง.4)  ทีได้รับการรองรับระบบ

บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  IOS  9001:2008(มอก.9001-2552)ทั งนี เพือประโยชน์ทาง

ราชการโดยนําหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั งตัวแทนจําหน่ายมาแสดง 

ในวันยืนซอง 

ระบบท่อทางจ่ายนํ าและทางสูบนํ า 

ระบบท่อดูดนํ าเข้า 

-มีท่อดูดนํ าเขา้ถังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3  นิว 

-ปลายของท่อดูดมีฝาปิดปลายท่อดูดเมือไม่ได้ปฏิบัติงาน 

-ท่อดูดติดตั งอยู่ด้านท้ายของตัวรถและจํานวนของท่อดูดจะต้องมี  1  ท่อ 

-ท่อดูดนํ าเข้าถังจะต้องมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด  ขนาดไม่น้อยกว่า  3  นิว  

-ติดตั งเกจวัดแรงแรงดูดขนาดไม่น้อยกว่า  2  นิว  สามารถวัดแรงดูดได ้

ระบบท่อดูดนํ าจากถัง 

-มีท่อดูดนํ าจากถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3  นิว 

-มีวาล์วควบคุมการดูดนํ าจากถัง 

-วาล์วควบคุมการดูดนํ าจากถังจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3  นิว 

ระบบท่อส่งนํ าเข้าถัง 

-มีท่อส่งนํ าเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิว   

-มีวาล์วควบคุมการส่งนํ าเข้าถัง 

          



-วาล์วส่งนํ าเข้าถังจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิว 

ระบบท่อจ่ายนํ าสายดับเพลิง 

-มีท่อจ่ายนํ าสายดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิว 

-ท่อจ่ายนํ าสายดับเพลิงจะติดตั งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ 

-ท่อจ่ายนํ าสายดับเพลิงจะต้องมีจํานวน  2  ชุด 

-ปลายของท่อจ่ายนํ าติดตั งข้อต่อท่อจ่ายนํ าชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า  2.5  นิว 

-ปลายของท่อจ่ายนํ าติดตั งฝาปิดสวมเร็มใช้สําหรับปิดข้อต่อสวมเร็วเมือไม่ได้ใช้งาน 

-ติดตั งเกจวัดแรงดันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2  นิว 

ระบบท่อจ่ายนํ าพรมถนน 

-ท่อรถนํ าพรมถนนอยู่ด้านท้ายของรถบรรทุกนํ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 

-ขนาดของท่อนํ าพรมถนนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  2.5  นิว 

-หัวจ่ายนํ าพรมถนนจะต้องมี  1  หัวจ่าย 

-นํ าพรมถนนใช้แรงดันจากนํ าภายในถัง 

ระบบท่อจ่ายนํ ารดนํ าต้นไม้ 

-ติดตั งท่อจ่ายนํ ารดนํ าต้นไม้ด้านข้างตอนหน้าของถังนํ าโดยติดตั งด้านล่ะ  1  ชุด 

-ท่อจ่ายนํ ารดนํ าต้นไม้ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  2  นิว 

-วาล์วของท่อจ่ายนํ ารดนํ าต้นไม้ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2  นิว 

-การจ่ายนํ ารดนํ าต้นไม้ใช้แรงดันจากปัมนํ าเป็นตัวขับแรงดันของนํ าให้ล ําของนํ าสมํ าเสมอ 

ตู้เก ็บอุปกรณ์ 

-มีตู้เก ็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด-เปิด  มีกุญแจล็อคตู้เก ็บอุปกรณ์  เพือป้องก ันอุปกรณ์ทีใส่ไว้ใน

ตู้เก ิดการสูญหาย 

-ตู้เก ็บอุปกรณ์ติดตั งอยู่ด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถและประตูปิด-เปิด 

-ตู้เก ็บอุปกรณ์ติดตั งอย่างมั นคงและแข็งแรง 

แท่นปืนฉีดนํ า 

-แท่นปืนฉีดนํ าติดตั งอยู่บนตัวรถผลิตจากเหล็กเหนียวพิเศษ 

-ปืนฉีดนํ าดับเพลิงสามารถหมุนฉีดนํ าได้รอบตัวต่อเนืองไม่สินสุด  ท ํามุมกดได ้ 45  องศาและ

มุมเงยได ้ 90  องศามีซีล  (O-RING)  พร้อมทีอัดจาระบี  เพือป้องก ันรัวทีจุดหมุน 

-ปลายปืนฉีดนํ าอลูมินั มอัลลอยด์  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิว  ยาวไม่น้อย

กว่า  15  นิว  พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า  7/8  นิว 

-มีคันบังคับวาล์วปิด-เปิดนํ า  ทีแท่นปืนฉีดนํ า 

-ท่อจ่ายนํ าแท่นปืนมีขนาดไม่น้อยกว่า  2.5  นิว 

แท่นปืนฉีดนํ าเป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตในประเทศไทยเป็นกิจการของคนไทยติดตั งจากโรงงานที

ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4)ทีได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม

มาตรฐานISO9001:2008(มอก.9001-2552)ทั งนี เพือประโยชนท์างราชการโดยหนังสือแต่งตั ง

ตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซอง 

เครืองสูบนํ า 

-เป็นเครืองสูบนํ าดับเพลิงแรงดันสูง  สามารถสูบนํ าได้ไม่น้อยกว่า 1,500  ลิตร/นาที  และทํา

แรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า150ปอนด/์ตารางนิว 

-ใบพัดมีขนาดไม่น้อยกว่า  160  มม.  ท ําจากเหล็กหล่อ 

-การทํางานของปัมนํ าใช้ต่อก ํ าลังจากเครืองยนต์ผ่านระบบPTO  เกียร์ฝาก,ยอย,เพลาปันซึงเป็น

ผลิตภัณฑ์ทีผลิตในประเทศไทยเป็นกิจการของคนไทยติดตั งจากโรงงานทีได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน(รง.4)ทีได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน

ISO9001:2008(มอก.9001-2552)ทั งนี เพือประโยชน์ทางราชการโดยนําแคตตาล็อคหนังสือ

รับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั งตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซอง 

-มีทางส่งนํ า  ขนาดไม่น้อยกว่า  2.5  นิว  พร้อมวาล์วเปิด-ปิด 

-ทางสูบนํ า  ขนาดไม่น้อยกว่า  3  นิว  พร้อมวาล์วเปิด-ปิด 

-เครืองสูบนํ าเป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทย ทีได้รับอนุญาต



ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทีได้นับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO9001: 2008 (มอก.9001-2552) ทั งนี เพือประโยชน์ทางราชการ โดยนําแค

ตาล๊อค หนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั งตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซอง 

เครนไฮดรอลิค 

-เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก ็บได้ติดตั งระหว่างหัวเก๋งก ั บถังบรรทุกนํ า 

-เป็นเครนไฮดรอลิกทีได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN 12999 หรือสูงกว่า

และเป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO.9001 พร้อมสามารถ

ทํางานได้สูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร (ว ัดจากปากกระเช้าถึงพืนดิน) โดยมีหนังสือรับรองระบบ

คุณภาพหรือมาตรฐานมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา 

-แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM ) เป็นแบบหก

เหลียม (HEXAGONAL SECTION  EXTENSION) สามารถ ยืดเข้า –

 ออก แบบ TELESCOPIC ได้ด้วยไฮครอลิคไม่น้อยกว่า 3 ท่อน 

-แขนยกท่อนใน (INNER BOOM) เป็นแบบข้อต่อแบบแนวตรง (ARTICULATION IN-

LINE TYPE)ทํางานพับและกางออก ด้วยกระบอกไฮดรอลิค 

-ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ หมุนได้

ไม่น้อยกว่า 380 องศา สามารถหมุน ได้ทั งซ้าย – ขวา 

-มีขาคํ ายันติดตั งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทํางานโดยทํางานขึ น – ลงด้วย

ระบบ ไฮดรอลิค ยือออกโดยใช้มือดึงสามารถควบคุมการทํางานได้ทั งสองข้างของตัวรถ 

-หากเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากต่างประเทศจะต้องแนบสําเนาการแต่งตั งจากผู้ผลิตให้เป็น

ผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั งเป็นผู้แทนจําหน่ายจากผู้แทนจําหน่าย

โดยตรงจากผู้ผลิตโดยต้องแนบสําเนาหนังสือแต่งตั ง และมีสาขาของบริษัทฯผู้ผลิตทีตั งอยู่ใน

ประเทศไทย มาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา 

ความสามารถในการยก 

-ความสามารในการยก (LIFING CAPACITY)ไม่น้อยกว่า 4 ตน –เมตร 

-ความยาวในแนวนอนเมือยืดส่วนทีพับและเลือนออกสุด ได้ความ

ยาว (HYDRAULIC OUTREACH)ไม่น้อยกว่า 7 เมตร จากจุดหมุนทีฐานเครน 

-สามารถยกนํ าหนักได้ทีระยะยกต่างๆจากฐานเครน ต้องทําได้ไม่น้อยกว่าดังนี 

ทีระยะ 2.00 เมตร สามารถยกนํ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,030 กิโลเมตร 

ทีระยะ 3.40 เมตร สามารถยกนํ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,180 กิโลเมตร 

ทีระยะ 4.60 เมตร สามารถยกนํ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 845 กิโลเมตร 

ทีระยะ 5.85 เมตร สามารถยกนํ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 650 กิโลเมตร 

ทีระยะ 7.05 เมตร สามารถยกนํ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 540 กิโลเมตร 

-มีคันโยกควบคุมการทํางานเรียงตามแนวตั ง ทั ง 2 ด้าน และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิก

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 

กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

-กระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  8.0 KV 50 HZ โดยมีหนังสือแต่งตั ง

ตัวแทนจําหน่ายและหนังสือรับรองจากหน่วยงานทีเชือถือได้มาแสดงในวันยืนซอง 

อุปกรณ์ดับเพลิงประจํารถ 

-สายดูดนํ าชนิดผ้าใบหนอนเสริมขดลวดสปริงเพือป้องก ันการยุบตัวพร้อมข้อต่อท่อดูดทําจาก

ทองเหลืองขนาด 3 นิว ยาว 10 ฟุต จ ํานวน 2 ฟุต 

-ประแจขันข้อต่อท่อดูด จ ํานวน 1 ชุด 

-สายส่งนํ าดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โปลีเอสเตอร์ ภายนอก

เคลือบ POLYURETHANE  ป้องก ันเชือรา และทนต่อการลากถ ูทนทาน ไม่ลอก ไม่อม

นํ า ขนาด 2.5 นิว ยาว 20 เมตร จํานวน 1 ชุด 

-ปืนฉีดนํ าชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิว ยาวไม่น้อยกว่า 15 นิว จ ํานวน 1 ชุด 

-หัวฉีดดับเพลิงขนาด 2.5 นิว ทําจากวัสดุทองเหลืองชุบโครเมียมสามารถปรับเป็นลําและเป็น

ฝอยได ้จ ํานวน 1 ชุด 



-มีตะกร้าหวายสําหรับกรองผง เป็นตะกร้าหวายชนิดใหญ่ ทําจากหวายแบะกระสอบ

ป่าน จํานวน 1 ชุด 

อุปกรณ์พืนฐานประจํารถ 

-แม่แรง จ ํานวน 1 ชุด 

-ทีหมุนยางอะไหล่ จ ํานวน 1 ชุด 

-ประแจ จํานวน 1 ชุด 

-บล็อกถอดล้อ จ ํานวน 1 ชุด 

-หนังสือคู่มือใช้บ ํารุงรักษาและการรับบริการรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จ ํานวน 1 ชุด 

สีรถยนต ์

-การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกตามความต้องการของทางหน่วยงาน 

-ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า 2 ชั น 

-โดยพ่นสีจริงทับหน้าระบบ 2K ซึงผลิตจากโรงงานทีรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมี

หนังสือรับรองพร้อมหนังสือแต่งตั งตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันทียืนซอง 

-เป็นสีทีได้ผ่านการทดสอบ ความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ /QUV ตาม ASTM G53 จาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และความทนทานต่อนํ ามัน

เบรก / CHEMICAL RESISTANCE TESR ตามมาตรฐาน JISK5400 จากสถาบันยาน

ยนต ์(ประเทศไทย) โดยแนบผลทดสอบและหนังสือรับรองมาแสดงในวันยืนซอง 

-ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชู้ดหรือเทียบเท่าพ่นสีก ันสนิมไม่น้อย

กว่า 2 ชั น 

เงือนไข้และการรับประก ัน 

-ผู้ เสนอราคาจะต้องรับประก ันรถยนต์บรรทุกนํ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ติดเครน อัน

เนืองมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปีนัลถัดจากวันทีได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องจัดซือตามราคมท้องตลาด)ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ับเคหะและชุมชน 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           

    
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์จํานวน 1เครือง จ ํานวน 30,000 บาท     

      

  จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จ ํานวน 1 เครือง สําหรับงานประมวลผลแบบที 2(จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 

คุณลักษณะพืนฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 8 แกนเสมือน

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิการพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.4GHz จํานวน 1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สําหรับ

แบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory 

-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี 

1)มีแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย

กว่า 1 GBS หรือ 

2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics 

3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตั งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB 

-มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

-มีหน่วยจัดเก ็บข้อมูล(Hard DisK)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 2 TB จํานวน 1หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย 

-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ ํานวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย

          



กว่า 18.5 นิว จ ํานวน 1 หน่วย 

(เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บ

เคหะและชุมชน 

        
 

          

    
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(30 หน้า/นาที จ ํานวน 7,300 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(30 หน้า/นาที) 

คุณลักษณะพืนฐาน 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 600 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 

-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

-มีหน่วยความจํา (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 

-มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ ํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-สามารใช้ได้ก ับ A4 Letter Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมก ันไม่น้อย

กว่า 250 แผ่น 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บ

เคหะและชุมชน 

          

    
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A 3 จ ํานวน 1เครือง จ ํานวน 9,900 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)สําหรับกระดาษขนาด A3 

คุณลักษณะพืนฐาน  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ

นาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1ภาพ

ต่อนาที 

-มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบParallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ ํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-สามารถใช้ได้ก ับ A3,A4,Letter Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย

กว่า 100 แผ่น 

(เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บ

เคหะและชุมชน 

  
 

      

    
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าจํานวน 1 เครือง จ ํานวน 3,100 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จ ํานวน 1เครือง  

คุณลักษณะพืนฐาน 

-มีก ํ าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts) 

-สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ ์2558) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั วไปเกียวก ั บ

เคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

      



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 400,000 บาท     

  
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท     

   
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท     

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

 
      

    

โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นําชุมชนและผู้นํากลุ่มองคก์รต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก 

จํานวน 300,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานส่วน

ตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กร

ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของทีระลึกวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าว ัสดุสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอืน  ๆทีจ ําเป็นใน

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานทีตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

  
 

      

    
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 100,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน หรือตาม

โครงการทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกก ํ าหนด ฯลฯตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับความเข้มแข็งชุมชน 

  
 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 283,561 บาท     

  
งบดําเนินงาน รวม 233,561 บาท     

   
ค่าใช้สอย รวม 233,561 บาท     

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

 
      

    
โครงการแข่งขันกรีฑากีฬา เยาวชน ประชาชนภายในตําบลและอําเภอประจําปี พ.ศ.2559 จ ํานวน 183,561 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าว ัสดุสํานักงาน ค่า

อุปกรณ ์ค่าพาหนะ ค่าจัดซือชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสินเจ้าหน้าทีเทคนิคกีฬา ค่า

ว ัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเตรียมสถานที  ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าวงค์ดุริยางค ์ค่านํ าแข็ง

และนํ าดืม ค่าพลุสําหรับพิธีเปิดปิด ค่าเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะการแข่งขัน ค่าปฎิบัติงานนอก

เวลาราชการและค่าใช้จ่ายอืน  ๆทีจ ําเป็นในการแข่งขันกีฬาในระดับตําบลและอําเภอตั งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ 

  
 

      

    
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการแห่เทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้ก ับวัด สํานักสงฆ์

ต่างๆในเขตพืนทีตําบลปากแพรกตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

  
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท     

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท     

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท     

      

  1.อุดหนุนกีฬาอําเภอดอนสัก 

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอดอนสัก โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประชาชนอําเภอ

ดอนสัก ประจําปี 2559 ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 

  
 

      



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท     

  
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท     

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท     

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

 
      

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําปี 2559 จ ํานวน 120,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารและเครื

งดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าว ัสดุและเผยแพร่โฆษณา ค่าวัสดุตกแต่งสถานทีค่าเช่าเครืองเสียง ค่า

พลุในงาน ค่าสนับสนุนรถขบวน ค่าสนับสนุนวงค์ดุริยางค ์กลองยาว เงินสนับสนุนผู้ เข้าร่วม

ประกวดเทพีสงกรานต ์ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าว ัสดุสํานักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วย

รางวัลและเงินรางวัล และค่าอาหาร ทีทําการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ และ

ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจะเป็นการจัดงานประเพณีตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน 

  
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 8,519,000 บาท     

  
งบลงทุน รวม 8,519,000 บาท     

   
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,519,000 บาท     

   
อาคารต่าง ๆ   

 
      

    
1.โครงการปรับปรุงรางระบายนํ าเสียตลาดสดบ้านใน หมู่ที 1 จ ํานวน 277,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงรางระบายนํ าเสีย ตลาดสดบ้านใน หมู่ที 1 โดยดําเนินการรือ

ถอนรางระบายนํ าเสีย ทางเท้าและท่อระบายนํ า คสล.(ของเดิมขนทิง) พร้อมก่อสร้างรางระบาย

นํ าเสีย คสล.ใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 114 เมตร และวางถังบําบัดนํ าเสียสําเร็จรูป ความจุ

ไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร จํานวน 1 ใบ และเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร มีพืนทีรวม

ไม่น้อยกว่า 41 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบแปลนทีองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรกก ํ าหนด  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

  
 

      

    
2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานอบต.ปากแพรก หมู่ที 16 จ ํานวน 1,048,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.ปากแพรก หมู่ที 16 โดย

ดําเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปากแพรก ขนาด

กว้าง  6.50 เมตร ยาว 21.50 เมตร หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 139.75 ตารางเมตร พร้อมติดตั ง

ป้ายประชาสมัพันธ์โครงการตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกก ํ าหนด  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพืนฐาน 

  
 

      

    
3.โครงการก่อสร้างห้องนํ าคนพิการหมู่ที 1 จ ํานวน 150,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องนํ าคนพิการ หมู่ที 1 โดยดําเนินการก่อสร้างห้องนํ าคน

พิการคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

  
 

      

   
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค   

 
      

    
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อโยก-เขาเหมน หมู่ที 8 จ ํานวน 1,282,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อโยก-เขาเหมน หมู่

ที 8 โดยทําการเกรดเกลียปรับระดับบดอัดพืนทางเดิมแน่นไม่น้อย

กว่า 95% standard proctor density พร้อมลงหินคลุกชั นพืนทาง ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 375 ลูกบาศก ์ เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified procter density และปูผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพืนทีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ ตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารตําบลปากแพรก ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฎในแผนงาน

  
 

      



อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

    
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยร่วมใจ หมู่ที 13 จ ํานวน 977,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต lสายซอยร่วมใจ หมู่

ที 13 โดยทําการเกรดเกลียปรับระดับบดอัดพืนทางเดิมแน่นไม่น้อย

กว่า 95% standard proctor density พร้อมลงหินคลุกชั นพืนทาง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร

ยาว  383 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 287 ลูกบาศก ์ เมตร บด

อัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified procter density และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 383 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,915 ตาราง

เมตร  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารตําบลปาก

แพรกก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

  
 

      

    
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านตานบ หมู่ที 12 จ ํานวน 1,345,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านตานบ หมู่

ที 112 โดยทําการเกรดเกลียปรับระดับบดอัดแน่นพืนทางเดิมแน่นไม่น้อย

กว่า 95% standard proctor density พร้อมลงหินคลุกชั นพืนทาง ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว  500 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 375 ลูกบาศก ์ เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified procter density และปูผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพืนทีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารตําบลปากแพรกก ํ าหนด  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

  
 

      

    
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องแก ้ว-อนามัยหมู่ที 15 จ ํานวน 1,291,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องแก ้ ว-อนามัย หมู่

ที 15 โดยทําการเกรดเกลียปรับระดับบดอัดแน่นพืนทางเดิมแน่นไม่น้อย

กว่า 95% standard proctor density พร้อมลงหินคลุกชั นพืนทาง ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว  500 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 375 ลูกบาศก ์ เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified procter density และปูผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพืนทีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารตําบลปากแพรกก ํ าหนด  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

  
 

      

    
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาช่วง - บ้านใน หมู่ที 1 จ ํานวน 786,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาช่วง - บ้านใน หมู่ที 1 โดยทํา

การเกรดเกลียปรับระดับ บดอัดแน่นพืนทางเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย

กว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนทีองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก ก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

  
 

      

    
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจับ หมู่ที 5 จ ํานวน 1,056,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาจับ หมู่ที 5  โดยทําการเกรด

เกลียปรับระดับและบดอัดเรียบพืนทางเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กว้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อย

กว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบแปลนทีองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรกก ํ าหนด   ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

 

  
 

      

    
7.โครงการก่อสร้างท่อเหลียมข้ามคูชลประทาน หมู่ที 3,7 จ ํานวน 307,000 บาท     



      

  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อเหลียม ข้ามคูชลประทาน หมู่ที 3,7 โดยดําเนินการก่อสร้าง

ท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 1-1.80x1.80x8.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบ

มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท)  พร้อมติดตั งป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ และรายละเอียด

อืนๆตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกก ํ าหนดตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

  
 

      

แผนงานการเกษตร     

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 170,000 บาท     

  
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท     

   
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท     

   
รายจ่ายเกียวเนืองก ับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ   

 
      

    
โครงการเพิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ ํานวน 40,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาเพิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
  

 
      

    
โครงการส่งเสริมการเกษตร จํานวน 100,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานด้านการเกษตรเกียวก ับเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
  

 
      

    
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จ ํานวน 30,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลปากแพรก 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
  

 
      

แผนงานงบกลาง     

 
งบกลาง รวม 2,010,000 บาท     

  
งบกลาง รวม 2,010,000 บาท     

   
งบกลาง รวม 2,010,000 บาท     

   
เงินสมทบกองทุนประก ันสังคม จํานวน 420,000 บาท     

      

  1.เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประก ันสังคมของพนักงานจ้างทั วไป พนักงานจ้าง ตั ง

ใว ้ 255,000 บาท 

2.เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประก ันสังคมตามทีกฎหมายก ํ าหนดสําหรับผู้ดูแลเด็ก ตั ง

ใว ้165,000 บาท 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

  
 

      

   
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 410,000 บาท     

      

  1.เพือจ่ายเป็นเงินงบประมาณสมทบในกองทุนหลักประก ันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

ปากแพรก ตั งใว้ 260,000 บาทองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประก ันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการก ํ าหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้ อบต.หรือเทศบาล

ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประก ันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557 -

ข้อ 26(2) 

2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการสนับสนุนการดําเนินงานและ

สมทบงบประมาณให้ก ับกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั งใว้ 150,000 บาทตั งจ่ายจากเงิน

รายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

  
 

      

   
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ํานวน 180,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในตําบลปากแพรก จํานวน 30 คนๆละ 6,000 บาท/

ปี ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ก ํ าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.

2552 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1381 ลง

วันที 2 กรกฎาคม 2558 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 

 

  
 

      



 

   
สํารองจ่าย จ ํานวน 650,000 บาท     

      

  เพือจ่ายกรณีมีความจําเป็นและเหมาะสมและเป็นกิจการทีไม่อาจคาดการได้ล่วงหน้าซึงหากไม่

รีบดําเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนตั งจ่ายจาก

เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

  
 

      

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จ ํานวน 320,000 บาท     

      

  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท)ตามทีกฎหมาย

ก ํ าหนด 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

  
 

      

   
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จ ํานวน 30,000 บาท     

      
  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการ (กบข) 

ตั งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
  

 
      

 


