
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยน
อําเภอ สิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,470,770 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,968,880 บาท

งบบุคลากร รวม 7,119,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,175,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 20,400 บาท/เดือน และรองนายก อบต
. 2 คนๆ ละ 11,220 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต
. จํานวน 1 คน เป็นเงิน 1,750 บาท/เดือน และรองนายก อบต
. 2 คนๆ ละ 880 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 1,750 บาท/เดือน และรองนายก อบต. 2 คนๆ ละ 880 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 7,200 บาท/เดือน 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,491,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภา ฯ เลขานุการ
สภาฯ สมาชิกสภา อบต. ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท
2. รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 110,160 บาท
3. เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท
4. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 25 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 2,160,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,943,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,567,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัด อบต. จํานวน 1
 อัตรา รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1
 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา นิติกร  จํานวน 1 อัตรา     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง ปลัด อบต. จํานวน 1
 อัตรา รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา 
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,226,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา    พนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 2 อัตรา และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คน
งานทั่วไป 2 อัตรา  นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่ว
ไป 2 อัตรา  นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา     

งบดําเนินงาน รวม 3,611,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 606,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 260,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
. เช่น เงินรางวัลตามกฎหมายจราจรทางบก ค่าตอบแทน  ค่ากรรมการ
ดําเนินการสอบ  เงินรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็น
เงิน 100,000 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เป็นเงิน 160,000 บาท    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัดที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหาร และบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,245,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  เป็นเงิน  300,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําสิ่งของหรือรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจัดทําวารสาร  ปฏิทิน สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่ารับวารสาร สื่อสิ่ง
พิมพ์ ค่าจ้างทําป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ ค่า
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาถางหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ทาง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
2.ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอบต. เปลี่ยน เป็น
เงิน 60,000 บาท  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ อบต.เปลี่ยน 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภา  อบต. พนักงานส่วนตําบล  เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ค่าของขวัญ ของรางวัล
สําหรับโอกาสสําคัญต่างๆ พิธีเปิดอาคารต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/ รัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
.  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําท้องถิ่น ฯลฯ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นํา
ท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ป้ายโครงการ ค่าที่พัก ค่าเช่า
เหมารถ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฯลฯ  
2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานส่วน
ตําบลคณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อปพร. ไป
ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย  พวงมาลา  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น  และมีความสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความ
สําคัญ ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 1,000,000 บาท
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของ อบต.เปลี่ยน  ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ) 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  หนังสือ เครื่องคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร  หมึกต่างๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน นํ้ายาลบคําผิด กาว สมุด
ประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง  ที่ถูพื้น ซอง  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ ลวดเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด กระดานดํา ชอล์ก แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุ่ม แผงกั้นห้องพระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  นํ้า
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า บัลหลาด  สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟ้า  กระปุกฟิวส์ สวิตซ์แสง
แดด  หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโคร
โพน  ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย น็อต ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น อุปกรณ์ทําความ
สะอาด แปรง ไม้กวาด นํ้ายาล้างห้องนํ้า สบู่ นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาเช็ด
กระจก ผงซักฟอก กล่องพลาสติก ถาด มีด กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้า
แข็ง แก้วนํ้าจานรอง ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ของ อบต.  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อกพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบีนํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/วัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรม
สําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ  ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วย
หนึ่ง  ไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประปา ที่สาธารณะ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
. ฯลฯ

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เปลี่ยน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เปลี่ยน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รวมถึงค่่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่า หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าเช่า
พื้นที่ ค่าบํารุงรักษาดูแลเว็บไซต์ และค่าสื่อสารอื่นๆ ค่าเช่าคู่สายอินเตอร์
เน็ตตําบล (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการ
เว็บไซต์ ของ อบต. ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี   ฯลฯ

งบลงทุน รวม 173,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 173,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 6,300 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้  จํานวน  3  ตัว โดยมีลักษณะดัง
นี้ เก้าอี้มีพนักพิง ปรับเอนได้ ปรับระดับสูงตํ่าได้  มีขนาดไม่น้อย
กว่า (W)55 x (D)52 x (H)89 -101 เซนติเมตร
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จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  (มอก.)  ให้เป็นไปตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหก
รรมกําหนด  มีคุณลักษณะ   ดังนี้
   1. สามารถดูดฝุ่นและนํ้า
  2. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร  คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  (มอก.)  ให้เป็นไปตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหก
รรมกําหนด  มีคุณลักษณะ  ดังนี้
  1.  หมายถึงเครื่อง  Facsimile  หรือ  โทรภาพ
  2.  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า  6  วินาทีต่อแผ่น
 3.  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นตํ่า

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 12,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน  3  ตัว  โดยมีราย
ละเอียดดังนี้  โต๊ะทํางานเหล็ก  4 ลิ้นชัก  ขนาดไม่น้อย
กว่า 92.4 (W) x 61.9(D) x 75.0(H) เซนติเมตร พร้อมกระจกใสด้าน
บน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)

จํานวน 58,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 
โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 7,900 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250 แผ่น

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2  เครื่อง  โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตาม
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  อบต
.  เปลี่ยน  
     เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สถาบันที่กลางในการสํารวจความพึงพอ
ใจจากผู้รับประเมิน (มิติที่ 2)  ตามตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารตําบลและระดับอําเภอ  หน่วย
ดําเนินการ อบต.ทุ่งปรัง ในการดําเนินกิจการต่างๆ ของศูนย์ฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,564,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,452,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,452,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,268,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน  1 อัตรา  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1  อัตรา เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ  อบต.  ตําแหน่ง  ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต
. ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน  1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,001,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ  กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ หรือบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าเล่ม เอกสารต่างๆ ค่าจ้างในการทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเปลี่ยน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ในการส่ง
พนักงานส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  หนังสือ เครื่องคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร  หมึกต่างๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน นํ้ายาลบคําผิด กาว สมุด
ประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง  ที่ถูพื้น ซอง  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ ลวดเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด กระดานดํา ชอล์ก แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุ่ม แผงกั้นห้องพระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  นํ้า
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบีนํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรม
สําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ  ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วย
หนึ่ง  ไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าโปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร   ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 111,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 6,300 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้  จํานวน  3  ตัว โดยมีลักษณะดัง
นี้ เก้าอี้มีพนักพิง ปรับเอนได้ ปรับระดับสูงตํ่าได้  มีขนาดไม่น้อย
กว่า (W)55 x (D)52 x (H)89 -101 เซนติเมตร

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง จํานวน  1  ตัว  ขนาดไม่
น้อยกว่า  655w*680(D)*1160-1260(H) mm.
  คุณลักษณะพิเศษ 
- ปรับปุ่มระดับโยก มีสปริงบังคับความอ่อนนุ่มในการโยก
- มีให้เลือกทั้งชนิด PVC เกรด A หรือผ้าฝ้ายหลากสี
- แกนปรับระดับระดับความสูง-ตํ่า เป็นระบบ Gas Litt พร้อมฝาครอบ
กันฝุ่น
- พนักพิงเป็นระบบ Lambar Support ที่ออกแบบเพื่อพยุงหลังป้องกัน
การปวดเมื่อย
- ขาเก้าอี้เป็น Alumminum Alloy ส่วนทําแขนเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน   2   ชุด 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน  1  หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB
โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง 
แบบ Graphics Processing ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน  1  หน่วย
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
  และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย

หมายเหตุ  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560  
ณ  วันที่  21  เมษายน  2560
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 ชุด

จํานวน 7,900 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน   1  ชุด
  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
- มีความเร็วนการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-
Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250  แผ่น

หมายเหตุ  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560  
ณ  วันที่  21  เมษายน  2560

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที
(ipm)
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น

หมายเหตุ  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560 ณ  วันที่  21  เมษายน  2560
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 11,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  1  kVA    
จํานวน  2  เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 kVA (600Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที

หมายเหตุ  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2560  ณ  วันที่  21  เมษายน  2560

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิงและล้อลาก จํานวน 2 ชุด จํานวน 12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 60x120
 เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี้  แบบมีพนักพิงและล้อลาก  จํานวน  2  ชุด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตาม
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,167,770 บาท

งบบุคลากร รวม 225,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 225,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 225,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 882,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอํานวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปี
ใหม่  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเหมาเต้นท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้อื่นที่จําเป็น ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวกเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอํานวยความสะดวกในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเหมาเต้นท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้อื่นที่จําเป็น ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเปลี่ยน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ในการส่ง
พนักงานส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ  
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โครงการฝึกอบรม อปพร. เพิ่มเติม และฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 600,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.เพิ่มเติมและฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร./จัดอบรม อปพร.เพิ่มเติมให้
เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ โดยจ่าย
เป็น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ป้ายโครงการ ค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าของที่
ระลึก ค่าชุด อปพร.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ควบคุมไฟป่า

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟป่า  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสารประกอบการอบรม  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  

โครงการอบรมเยาวชนไทยกับการป้องกันสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เยาวชนเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเอง
เมื่อมีสาธารภัยเกิดขึ้น  โดยจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าของที่ระลึก  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 112,050 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,500 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อไฟฉายคาดศีรษะ  จํานวน  10  อัน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 72,000 บาท

แผงไฟสามเหลี่ยมจราจรแบบ 1 ระบบ  จํานวน  4  อัน
     1. โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด  2  นิ้ว  สูง  150  เซนติเมตร
     2. แผ่นป้ายหยุดตรวจวงกลมสติกเกอร์สะท้องแสง  ขนาด ไม่น้อย
กว่า 45 เซนติเมตร
     3. ล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
     4. หลอดไฟนีออน 36 W 2  หลอด
     5. ไฟหมุนสีแดง 10 W 5 นิ้ว
     6. ป้ายหน่วยงานสติกเกอร์สีดํา 15 x 70 เซนติเมตร 2 แผ่น
     7. ใช้ไฟ AC  220 V 
     8. สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 36,550 บาท
1.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหมวกนิรภัย  จํานวน  3  ใบ  เป็นเงิน   2,550  บาท 
2.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเสื้อกันฝนแขนยาวถึงเข่ามีแถบสะท้องแสง  จน
วน  10  ตัว เป็นเงิน   8,500  บาท
3.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพฟรีไซส์  จํานวน  20  ตัว  เป็นเงิน  17,000
  บาท
4.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเสื้อกั๊กจราจรมีแถบสะท้อนแสง  จํานวน 10 ตัว  เป็น
เงิน    8,500  บาท
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5
 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดังนี้
1. แผงสวิทช์   1  อัน
2. โวลท์มิเตอร์  1  อัน
3.  แอมมิเตอร์  1  อัน
4. หลอดไปแสงสว่างพร้อมขั้ว   1  ชุด
5. สวิตช์ปิด – เปิด หลอดไฟ  1  อัน
6. คัตเอาต์  1  อัน
7. ที่เสียบปลั๊ก  2 อัน
 คุณลักษณะทางเทคนิคทั่วไป
1. ไฟ AC 220 โวลท์  ชนิดยกเดียว  50 เฮิร์ตช์
2. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Altomatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง  ดังนี้
- ไม่เกิน +5, -5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า  5 กิโลวัตต์
- ไม่เกิน +2.5, -2.5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  5
 กิโลวัตต์
3. สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า  5  กิโลวัตต์  สามารถ
ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า  Power Factor  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไป
4. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกําลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

หมายเหตุ 1 kVA = 0.8 kW
     การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย
          1. การติดตั้งเดินรางแลดเดอร์  หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า
          2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ด
ของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อนํ้าสู่ภายนอกห้อง
          3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
          4. ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,473,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,312,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,312,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 792,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ครู จํานวน 2  อัตรา     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา      

งบดําเนินงาน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเปลี่ยน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ในการส่ง
พนักงานส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,504,220 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,728,220 บาท

ค่าใช้สอย รวม 708,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 708,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1. จัดซื้ออาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเปลี่ยนจัดตั้งเอง สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเปลี่ยน จํานวน 245  วัน ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน  จํานวน 88 คน (ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
  มิถุนายน  2560)  เป็นเงิน  431,200  บาท
2.  โครงการจัดทําสื่อในการจัดการเรียนการสอน  เป็นเงิน  20,000
  บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดทําสื่อกาเรียนการสอน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยน
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นเงิน  50,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ
4. โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  เป็นเงิน  6,000  บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประกอบ แผนการจัด
ประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมภาษาอังกฤษขั้นพื้น
ฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยน
5. โครงการห้องเรียนน่าอยู่  เป็นเงิน  20,000  บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ จัดทําป้ายนิเทศน์ ฯลฯ
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยา
ศาสตร์น้อย  เป็นเงิน  20,000  บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับทดลอง
วิทยาศาสตร์  ค่าจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นฯลฯ
7. สายใยรักแม่ลูกผูกพัน  เป็นเงิน  2,000  บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ของแม่และ
เด็ก เช่น ซื้อดอกมะลิ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในการจัดทําการ์ดอวย
พร  ฯลฯ
8. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ  เป็นเงิน  10,000
  บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ เช่น  ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด  การแข่งขันกีฬาที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัดขึ้น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนัก
กีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะรับส่งนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น  ฯลฯ
9.  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  เป็นเงิน 149,600 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3301
 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 88 คน ใช้จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2560
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ค่าวัสดุ รวม 1,019,420 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,019,420 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น เด็กอนุบาล  และ เด็ก ป.1-ป.6  จํานวน 260  วัน ในอัตราคน
ละ 7.37  บาท/วัน (ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2560
)  ดังนี้ 
     1.1  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร จํานวน  130  คน  เป็น
เงิน 249,106  บาท
     1.2  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต         จํานวน   132 คน  เป็น
เงิน 252,938  บาท
     1.3  โรงเรียนบ้านเขาทราย          จํานวน    55  คน  เป็น
เงิน 105,391  บาท
     1.4  โรงเรียนบ้านไสพลู              จํานวน    92  คน  เป็น
เงิน 176,290  บาท
     1.5  โรงเรียนบ้านไสเหรียง          จํานวน    35  คน  เป็น
เงิน   67,067  บาท
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น

2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยนจัดตั้งเอง สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 260  วัน ในอัตราคนละ 7.37  บาท/วัน  จํานวน 88 คน (ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2560)    เป็นเงิน  168,628
  บาท
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 1,776,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,776,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,776,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น  อนุบาล  และ ป.1-ป.6  จํานวน 200  วัน   ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน (ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2560  ดังนี้
     1.1  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร จํานวน  130  คน  เป็น
เงิน 520,000  บาท
     1.2  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต         จํานวน  132  คน  เป็น
เงิน  528,000  บาท
     1.3  โรงเรียนบ้านเขาทราย         จํานวน     55  คน  เป็น
เงิน  220,000  บาท
     1.4  โรงเรียนบ้านไสพลู             จํานวน     92  คน  เป็น
เงิน  368,000  บาท
     1.5  โรงเรียนบ้านไสเหรียง         จํานวน     35  คน  เป็น
เงิน  140,000  บาท
ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น

2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ในการดําเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 85,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 628,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 628,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 508,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริการการระบบแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยน จํานวน 438,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดภายในตําบลเปลี่ยน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดภายในตําบล
เปลี่ยนเช่น  ค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควัน,ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อนํ้ายา
เคมี, ทรายอะเบท  ค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้ในการณรงค์ป้องกัน
โรค ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า  แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํ้ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวม
กํามะถัน กรด ด่าง)  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําลี และผ้าพัน
แผล กระบอกตวง หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครื่องวัดนํ้า
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ถังดับเพลิง  เติมนํ้ายาดับ
เพลิง ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,806,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,700,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,700,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 785,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
จํานวน  1  อัตรา วิศวกรโยธา จํานวน 1  อัตรา นายช่าง
โยธา จํานวน 1  อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 819,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา  พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง)  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง(รถบรรทุกขยะ) จํานวน  1  อัตรา  คนงานทั่วไป 1 อัตรา คน
งานประจํารถขยะ จํานวน  1 อัตรา       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างโยธา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง(รถบรรทุกขยะ) จํานวน  1  อัตรา  คนงานทั่วไป  จํานวน 1
 อัตรา  คนงานประจํารถขยะ จํานวน  1 อัตรา      
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งบดําเนินงาน รวม 1,708,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
     1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เป็น
เงิน 50,000  บาท
     2.  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เป็นเงิน 70,000 บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบที่กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ที่เบิก
ได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ หรือบริการต่างๆ เช่นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ ค่าจ้างในการทําป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ฯลฯ     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยน เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบลพนักงาน
จ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไป
อบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้แทนชุมชน หรือ
ประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2541

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 1,045,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  หนังสือ เครื่องคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร  หมึกต่างๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน นํ้ายาลบคําผิด กาว สมุด
ประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง  ที่ถูพื้น ซอง  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ ลวดเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด กระดานดํา ชอล์ก แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุ่ม แผงกั้นห้องพระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  นํ้า
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า บัลหลาด  สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟ้า  กระปุกฟิวส์ สวิตซ์แสง
แดด  หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโคร
โพน  ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย น็อต ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน 
เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อนํ้า
บาดาล ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า  ยางมะตอยผสมสําเร็จรูป  (แอสฟัลท์)  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ของ อบต
. เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํ้ามัน
เบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในราชการของ อบต
.เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันดีเซล   ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรม
สําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ  ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วย
หนึ่ง  ไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 397,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 397,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ซ่อมพร้อมรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 876 
นครศรีธรรมราช

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมพร้อมปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน กง 876 นครศรีธรรมราช โดย
- เปลี่ยนกระบะหลังพร้อมทําสี  1 คัน
- หัวเก๋ง ปะผุทําสี   1 คัน
- เบาะนั่ง  1 คัน
       ฯลฯ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

จัดซื้อเครื่องตบดิน  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2.นํ้าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3.แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4.ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000  ครั้งต่อนาที
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)

จํานวน 29,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer )

จํานวน 4,300 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printrer ) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ8.8ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ4.5ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interfacr) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3,200 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตาม
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,104,800 บาท
งบลงทุน รวม 6,104,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,104,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเสาร์-นายสุรีย์ หมู่ที่ 10 จํานวน 371,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเขียม-คลองท่าล่าง หมู่ที่ 2 จํานวน 405,400 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายฉั่ว-คูชายนา หมู่ที่ 6 จํานวน 405,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตกวัด-มารวย หมู่ที่ 4 จํานวน 422,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปลิงใน (ซอย 129) หมู่ที่ 
12

จํานวน 422,400 บาท

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)
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โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายต้อง-นายเขียน หมู่ที่ 7 จํานวน 405,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสแพ-ไสเหม็ด หมู่ที่ 9 จํานวน 139,600 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225  ตารางเมตร วางท่อระบาย
นํ้า คสล. มอก.ชั้น 3 ? 0.60 เมตร จํานวน  7 ท่อน  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. ริมถนนสายสันทัด-วังหลวง หมู่ที่ 9 จํานวน 126,700 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดาบอุทิศ - วังปรางค์  หมู่ที่ 5 จํานวน 422,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-คอกวัว หมู่ที่ 3 จํานวน 422,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชม-คลองท่าลาด หมู่ที่ 13 จํานวน 225,200 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชม-คลองท่าลาด หมู่ที่ 13 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายถวิล-ศิริชัย หมู่ที่ 14 จํานวน 405,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนิคม-นางนวล หมู่ที่ 1 จํานวน 269,900 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพ่าย-คลองท่าลาด หมู่ที่ 1 จํานวน 551,600 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้านนํ้าชา-นายเคลือบ หมู่ที่ 
13

จํานวน 281,400 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสพลู-ไสตก หมู่ที่ 8 จํานวน 422,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าล่าง หมู่ที่ 11 จํานวน 405,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.เปลี่ยน กําหนด)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 408,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 408,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 408,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 288,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน 3 คน ๆ
ละ 8,000 บาท/เดือน 
2.ค่ากําจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการทิ้งขยะมูลฝอยของ อบ
ต.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 980,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพิตด  ดดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม  ค่าเช่าเหมารถใน
การทัศนศึกษานอกสถานที่  ฯลฯ
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โครงการฝึกอบรม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะกําจัดขยะที่ถูกวิธี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกชยะ  กําจัดขยะที่ถูกวิธีเช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตําบลเปลี่ยน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าเช่าเหมารถในการศึกษาดูงาน ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่
ผู้สูงอายุ  เช่นการรักษาสุขภาพและให้บริการตรวจสุขภาพ  ส่งเสริมการ
ออกกําลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพและกิจกรรมทาง
ด้านศาสนา  ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด อบรม ผู้นําหมู่บ้าน ประชาคมหมู่
บ้าน ประชาคมตําบล  จัดประชุมประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
และแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเข้าเล่ม
เอกสาร ฯลฯ

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น  ค่าตกแต่งสถาน
ที่  ค่าเช่าพระเมรุมาศ ฯลฯ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,215,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 731,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 731,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 31,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้นําเต้นออกกําลังกาย  (แอโรบิค)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ เช่น อําเภอ 
จังหวัด ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ เช่น  อําเภอ จังหวัด กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  การแข่งขันกีฬาที่หน่วย
งานต่างๆ จัดขึ้น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะรับส่งนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  เหลียนเกมส์ จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬา เหลียน
เกมส์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้บรรยายการแข่งขัน
ฟุตบอล ค่าจัดซื้อชุดกีฬา นํ้าแข็งนํ้าดื่ม ค่าชุดแสดงพิธีเปิด ค่าเงิน
รางวัล  ของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งตกแต่งชุดขบวนพาเหรด ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 484,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 484,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 204,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสิชลในการดําเนินการ
จัดงานตามโครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ประจําปี 2561 จํานวน  20,000  บาท
2.  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านไสเหรียงตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาจํานวน  84,000  บาท 
3.  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเปลี่ยน โรงเรียนบ้านเขาทราย โรงเรียนวัดชนสังขรณ
พิจิตร โรงเรียนบ้านไสพลู  โรงเรียนบ้านไสเหรียง โรงเรียนวัดศิลา
เขต   โรงเรียนละ  20,000  บาท  ในการส่งเสริมการเล่นกีฬา/ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาเหลียนเกมส์  รวมเป็นเงิน  100,000  บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 280,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-14  ใน
การดําเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ กีฬา นันทนาการ ของหมู่บ้าน  จํานวน 280,000 บาท     
   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 684,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โดย
จ่ายเป็นค่าจัดตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ค่าเช่าเครื่องเสียง กลองยาว ค่า
อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถาน
ที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก
ชุดแสดง ค่าชุดแสดง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเหมารถในการทัศนศึกษานอกสถาน
ที่ ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่  ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดงาน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเงินรางวัล  ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเช่าเหมาเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ พาน
ดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าของขวัญ ของรางวัล  ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 204,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 204,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ดังต่อไปนี้
1.  อุดหนุนอําเภอสิชล ในการดําเนินการจัดงานตามโครงการจัดงานชัก
พระอําเภอสิชล   ประจําปี 2561  จํานวน 40,000  บาท 
2.  อุดหนุนอําเภอสิชล ในการดําเนินการจัดงานตามโครงการจัดงานสืบ
สานประเพณี "แห่หมฺรับเดือนสิบ"  ประจําปี 2561  จํานวน 20,000
  บาท
3.  อุดหนุนอําเภอสิชล ในการดําเนินการจัดงานตามโครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ   ประจําปี 2561   จํานวน 3,000  บาท 
4.  อุดหนุนอําเภอสิชล ในการดําเนินการจัดงานตามโครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช  
  ประจําปี 2561  จํานวน  1,000  บาท 
5.  อุดหนุนอําเภอสิชล ในการดําเนินการจัดงานตามโครงการจัดงานพระ
ราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กร บดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน 10,000  บาท 
6.  อุดหนุนอําเภอสิชล ในการดําเนินการจัดงานตามโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ "12  สิงหาพระบรมราชินีนาถ" ประจําปี 2561
 จํานวน 10,000  บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 120,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  10  ในการจัด
งานวันสงกรานต์  จํานวน  30,000  บาท  
2.  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  10  ในการจัด
งานวันลอยกระทง จํานวน  30,000  บาท 
3.  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลเปลี่ยนในการจัด
ขบวนเรือพนมพระ  จํานวน  60,000  บาท  ดังนี้
    3.1  เรือพนมพระวัดชนสังขรพิจิตร  เป็นเงิน  20,000  บาท
    3.2  เรือพนมพระวัดศิลาชลเขต   เป็นเงิน  20,000  บาท
    3.3  เรือพนมพระวัดวังหลวง  เป็นเงิน  20,000  บาท"     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,466,100 บาท

งบกลาง รวม 18,466,100 บาท
งบกลาง รวม 18,466,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้าง  อบต. (5%)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,957,600 บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท

เพื่อจ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  20  คน ๆ
 ละ500  บาท/เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 144,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 221,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.)
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