รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 23,699,706 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 6,336,952 บาท
รวม 4,830,540 บาท
รวม 2,052,720 บาท
จานวน

514,080

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ น เงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเป
ริด เดือนละ 20,400 บาท/เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะเปริดจานวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท/คน/
เดือน ประจาปี งบประมาณ 2560
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
จานวน

42,120

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะเปริด1,750 บาท/เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะเปริด จานวน 2 คน 880 บาท/
เดือน ประจาปี งบประมาณ 2560
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

บาท

จานวน

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะเปริด 1,750 บาท/เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะเปริด จานวน 2 คน 880บาท/เดือน ประจาปี
งบประมาณ 2560
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
86,400 บาท
จานวน
บริหารส่วนตาบล
-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะเปริด 7,200 บาท/เดือน ประจาปี
งบประมาณ 2560
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน 1,368,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภา รอง
ประธานสภา และสมาชิกสภา ประจาปี งบประมาณ 2560
-ประธานสภา 11,220 บาท/เดือนเป็ นเงิน 134,640บาท
-รองประธานสภา 9,180บาท/เดือนเป็ นเงิน 110,160 บาท
-สมาชิกสภา จานวน 12 คน ๆ ละ 7,200 บาท/เดือนเป็ น
เงิน 1,036,800 บาท
-เลขานุการสภา 7,200 บาท/เดือน เป็ นเงิน 86,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะเปริด พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนจานวน 8 อัตรา

รวม 2,777,820 บาท
จานวน 2,399,160 บาท

เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

6,660

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่ ง

จานวน

132,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งผูบ
้ ริหารให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่ งปลัด อบต. 4,000 บาทต่อเดือน รอง
ปลัด อบต. 3,500 บาทต่อเดือน และหน.สนง.ปลัด 3,500 บาทต่อ
เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

216,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงาน
จ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

24,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่
-ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการ เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือจ่ายเป็ นค่าเงินรางวัลส่วนแบ่ง
ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก, เงินรางวัลหรือเงินอืน
่ ใด
เกีย่ วกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ให้แก่
กรรมการ เจ้าหน้าทีท
่ ด
ี่ าเนินการสอบของ อบต.เกาะเป
ริด ฯลฯ จานวน 50,000 บาท
-ค่าใช้จา่ ยตามโครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของ อปท. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้า 12 โครงการที่ 11) จานวน 7,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล และผูบ
้ ริหาร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
-ค่าใช้จา่ ยในการประกันภัยรถราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะเปริด จานวน 35,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสารหรือถ่ายสาเนา ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ข้อบังคับต่าง ๆ และสิง่ พิมพ์อน
ื่ ๆ , ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สาหรับพนักงาน ลูกจ้าง ผูบ
้ ริหาร สมาชิก
์
สภา อบต. หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิเบิกตามระเบียบ , ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ , ค่าจ้าง
เหมาในการสารวจความพึงพอใจของประชาชนทีข
่ อรับบริการ
ของ อบต,เกาะเปริด,ค่าหนังสือเกีย่ วกับระเบียบต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา

รวม 1,424,412 บาท
รวม

87,000

บาท

จานวน

57,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

712,412

บาท

จานวน

145,000

บาท

จัดทาหรือปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซด์ หรือค่าบริการอืน
่ ใดที่
เกีย่ วข้องทีผ
่ รู้ บั จ้างเรียกเก็บ ค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ าย
โครงการต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาอืน
่ ๆ ฯลฯ จานวน 110,000 บาท
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
จานวน

45,000

บาท

-ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นค่ารับรอง เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าของขวัญ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทัง้ ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ซึง่ จาเป็ นเพือ
่ เป็ นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมทัง้ ผูร้ ว่ มต้อนรับ
บุคคลทีม
่ านิเทศงาน ตรวจงานหรือเยีย่ มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง จานวน 15,000 บาท
-ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นค่าเลี้ยงรับรอง เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารเครือ
่ งดืม
่
ต่าง ๆ เครือ
่ งใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอืน
่ ๆ ซึง่
จาเป็ นต้องจ่ายทีเ่ กีย่ วกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่
หรือคณะกรรมการ หรือผูท
้ าประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ หรืออนุคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ทัง้ นี้ให้
รวมถึงผูเ้ ข้าร่วมประชุมอืน
่ ๆ และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้องซึง่ เข้าร่วม
ประชุม ฯลฯ จานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
-ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ฯลฯ
จานวน

40,000

บาท

-ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
อาเภอ แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

-ค่าใช้จา่ ยตาม
โครงการปลูกป่ า
ชายเลนและปล่อย
พันธุ์ส ัตว์น้าเพือ
่
สร้างจิตสานึกใน
การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่ แวดล้อม

จานวน

30,000

บาท

-ค่าใช้จา่ ยตามโครงการปลูกป่ าชายเลนและปล่อยพันธุ์สตั ว์
น้าเพือ
่ สร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้า 44 โครงการที่ 111)
-ค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมจิตสานึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
-ค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมจิตสานึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้า 9 โครงการที่ 4)
-ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
-ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั และค่าลงทะเบียนการ
ฝึ กอบรมทีร่ วมค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
-ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน

จานว 20,000 บา
น
ท

จานว 100,00 บา
0ท
น

จานว 132,41 บา
2ท
น

-ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ
ฝึ ก อบรมและศึกษาดูงานเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการพัฒนา
ท้องถิน
่ ในด้านต่าง ๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้า 9 โครงการที่ 2)
-ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้
จานว 100,00 บา
0ท
น
-ค่าใช้จา่ ยสาหรับการเลือกตัง้ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ตามทีค
่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด (กรณี ครบ
วาระ ยุบสภา กรณี แทนตาแหน่ งว่างและกรณี คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ สั่งให้มก
ี ารเลือกตัง้ และกรณี อน
ื่ ๆ) รวมถึง การ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ขอ
้ มูลหรือการให้ขอ
้ มูลข่าวสาร
แก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีแ
่ ละการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตัง้ สภาผูแ
้ ทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒส
ิ ภา ตามความเหมาะสม
จานว 100,00 บา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
0ท
น
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครือ
่ งพิมพ์ดด
ี เครือ
่ ง
คอม พิวเตอร์ เครือ
่ งอัดสาเนา รถจักรยานยนต์ เครือ
่ ง
ปรับ อากาศ รถตัดหญ้า เครือ
่ งตัดหญ้า เครือ
่ งพ่น
ยา ULV เครือ
่ งพ่นหมอกควัน ตู้ โต๊ะ และวัสดุ
ต่าง ๆ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
340,00 บา
ค่าวัสดุ
รวม
0ท

วัสดุสานักงาน

จานว 80,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะ
ต่าง ๆ เก้าอีต
้ า่ ง ๆ กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธง
ชาติ เทป พีวีซี แบบใส สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ ผ้าสาลี ทีถ
่ ู
พื้น น้าดืม
่ สาหรับบริการประชาชน หมึกถ่าย
เอกสาร ฯลฯ สาหรับใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

จานว 15,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ไมโครโพน ขาตัง้
ไมโครโพน เบรกเกอร์ สวิตช์ไฟฟ้ า หลอด
ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานว 25,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสิง่ ของเครือ
่ งใช้ตา่ ง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด ถุงมือ รองเท้ายาง ผ้าปิ ดจมูก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานว 50,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กรอง
น้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จานว 100,00 บา
0ท
น

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิล น้ามันเครือ
่ ง น้ามันจารบี ฯลฯ ใช้ในงาน
ธุรการ รถยนต์สว่ นกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานว 15,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ภาพถ่ายทางอากาศ แผ่นซีดี ฟิ ล์ม รูปสี
และขาวดาทีไ่ ด้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานว 55,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับ
ผงหมึก ผ้าหมึก โปรแกรม RAM ,HUP, CD-ROM และ
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า

บา
ท
จานว 180,00 บา
0ท
น
รวม

285,00
0

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสาหรับทีท
่ าการองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะเปริด อาคารและสถานทีท
่ ี่ อบต.รับผิดชอบ ให้
รวมถึง ค่ากระแสไฟฟ้ าสาธารณะส่วนทีเ่ กินสิทธิของ อบต.
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปาสาหรับทีท
่ าการองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะเปริด และอาคารสถานทีท
่ ี่ อบต.รับผิดชอบ

จานว 30,000 บา
น
ท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานว 15,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์สาหรับทีท
่ าการองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะเปริด
ค่าบริการไปรษณี ย์

จานว 10,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณี ย์ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย์ ฯลฯ
ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม

จานว 50,000 บา
น
ท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าใช้คส
ู่ ายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียม
สาหรับอินเตอร์เน็ต ตามโครงการอินเตอร์เน็ต
ตาบล ฯลฯ จานวน 25,000 บาท
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการทางโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่า
โทรภาพ ค่าวิทยุสอ
ื่ สาร ค่าสือ
่ สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่า
โดเมน และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ และให้หมายความ
รวมถึง ค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
้ เกีย่ วกับการใช้บริการ จานวน 25,000 บาท
เกิดขึน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

บา
รวม 72,000
ท
บา
รวม 72,000
ท

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
-เครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
๊
-เครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
๊
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค
๊ จานวน ๑ เครือ
่ ง ราคา 16,000.00 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1 หน่ วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1.ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยความจาแบบ Cache Memory ขนาด
ิ าพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้าน
กราฟิ ก (Graphics Processing) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2.ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยความจาแบบ Cache Memory ขนาด
ิ าพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
-มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GHz
-มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จานวน 1 หน่ วย
-มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย

จานว 16,000 บา
น
ท

-มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bas
e-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า WiFi (802.11b , g , n) และ Bluetooth
-เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ

จานว 16,000 บา
น
ท

-จัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ
-เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครือ
่ ง ราคา
16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
ิ าพื้นฐานไม่น้อย
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬก
กว่า3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bas
e-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซม บารุงรักษา โครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครือ
่ งจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึง่ ไม่
รวม ถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

จานว 40,000 บา
น
ท

งบเงิน
อุดหนุน

รวม

10,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
-อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสุนนงบประมาณในการดาเนินงาน
ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอแหลมสิงห์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่เทศบาลตาบลปากน้าแหลม
สิงห์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 11 โครงการที่ 8)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)

บาท
รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม 1,782,140 บาท
รวม 1,399,140 บาท
รวม 1,399,140 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน 1,038,300 บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะเปริด พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนจานวน 4 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ ง

จานวน

42,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งผูบ
้ ริหารให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่ งผูอ
้ านวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

297,840

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

21,000

บาท

รวม

380,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

255,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

จานวน

90,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ
, ค่าธรรมเนียมการใช้เช็คหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินจ่ายให้แก่
ธนาคาร, ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง, ค่าจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ , ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ
, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดทาแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ

จานวน

70,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย

ค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดทาแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ ตัง้

ไว้ 70,000 บาท
จานวน

80,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

105,000

บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

65,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ วัสดุ สิง่ ของ แบบพิมพ์ เครือ
่ งใช้
ต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต
้ า่ ง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ ตัง้
ไว้ 60,000 บาท
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างจัดทาแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ เช่น ป้ าย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ตัง้ ไว้ 5,000 บาท"
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

40,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผง
หมึก ผ้าหมึกโปรแกรม และวัสดุอน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์
ฯลฯ
งบลงทุน

รวม

3,000

บาท

รวม

3,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
-ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั และค่าลงทะเบียนการฝึ กอบรมทีร่ วมค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครือ
่ งพิมพ์ดด
ี เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครือ
่ งถ่ายเอกสาร และวัสดุ
ต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
เก้าอีพ
้ นักงาน แบบมีพนักพิง มีทท
ี่ า้ วแขน ปรับสูงต่าได้ มีลอ
้ เลือ
่ น
จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,500.00 บาท

