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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น14,136,040 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนนำยก/รองนำยก
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่ รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรำส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
รวม
รวม
จำนวน

14,136,040 บาท
8,030,840 บาท
3,416,680 บาท
532,000 บำท

จำนวน

45,600 บำท

จำนวน

45,600 บำท

จำนวน

90,720 บำท

จำนวน

2,702,760 บำท

รวม
จำนวน

4,614,160 บาท
3,024,160 บำท

จำนวน

187,000 บำท
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำวิชำ(พ.ค.ว.)พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้ 1,300,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินตอบแทนเจ้ำหน้ำทีใ่ นกำรเลือกตั้ง ตั้งไว้ 200,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำเช่ำบ้ำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

1,349,000 บำท

จำนวน

54,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

5,365,000 บาท
1,610,000 บาท
1,500,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม
จำนวน

2,075,000 บาท
700,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สิน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ ประกัน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
-เเพือ่ จ่ำยเป็นค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำติดตั้งประปำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำติดตั้งโทรศัพท์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ
-ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำรับรองสำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวเนื่องในกำรรับรอง
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย หรือสำหรับผู้ประสบภัยจำกรถ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรสำนักงำนน่ำอยู่ เพือ่ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิข์ องงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรสำนักงำนน่ำอยู่ เพือ่ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ของงำน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำร อบต.เคลื่อนที่ เพือ่ บริกำรประชำชน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำร อบต.เคลื่อนที่ เพือ่ บริกำร
ประชำชน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรประชำคมหมู่บ้ำน

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรประชำคมหมู่บ้ำน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำร ผู้ช่วยผู้บริหำร สมำชิกสภำ
อบต.และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นด้ำนบทบำทอำนำจหน้ำที่
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่นด้ำนบทบำทอำนำจหน้ำที่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและดูงำน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำตำบล
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและดูงำน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ
ในกำรพัฒนำตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ของพนักงำนส่วนท้อง
ผู้บริหำรผู้ช่วยผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับพนักงำน
อบต.พลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับพนักงำน อบต.พลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสร้ำงทีมงำน เพือ่ พัฒนำองค์กร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสร้ำงทีมงำน เพือ่ พัฒนำองค์กร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดทีด่ ิน
-เพือ่ จ่ำยเป็นใช้จ่ำยในกำรรังวัดทีด่ ินกรณีเกิดกำรร้องเรียนเกี่ยวกับทีด่ ิน
สำธำรณะประโยชน์และทำงสำธำรณะประโยชน์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ทัว่ ไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

900,000 บาท
120,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

600,000 บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม
ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วยกำแฟ ไม้กวำด ถ้วยชำม
ช้อนส้อม ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่งในกำรซ่อมรถยนต์,รถบรรทุก
ขยะ,รถบรรทุกน้ำ,รถกระเช้ำ,รถจักรยำนยนต์ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พลับพลำไชย เช่น แบตเตอรี,่ ยำงนอก,ยำงใน, สำยไมล์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นค่ำน้ำมันดีเซล,น้ำมัน
เบนซิน,น้ำมันเครื่องฯลฯ สำหรับรถยนต์ใช้งำน รถบรรทุกขยะ,
รถบรรทุกน้ำ,รถกระเช้ำ ,รถพยำบำลฉุกเฉิน,รถจักรยำนยนต์,เครื่องสูบน้ำ
,เครื่องตัดหญ้ำฯลฯขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมำส์ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำประปำ สนำมกีฬำ(บริเวณหมู่ที่ 12)
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำศูนย์บริกำรสำธำรณะฯองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับ
พลำไชย
ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

780,000 บาท
600,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์สำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ ององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย,์ ค่ำธนำณัต,ิ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร,ค่ำ
เช่ำตู้ไปรษณีย,์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท
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ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

จำนวน

120,000 บำท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สำนักงำน
กล้องวงจรปิด
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 จุด
ไม่มีรำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2558 (รำคำตำมท้องตลำด)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ดังนี้
1.ชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 32 ตัว ประกอบด้วย
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบสีชนิดโดมติดคงทีภ่ ำยในอำคำร หรือกล้องวงจรปิดชนิดสี
อินฟำเรด 15 เมตร ซึ่งสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในควำมมืดสนิททีเ่ ทียบเท่ำหรือสูงกว่ำ
จำนวน 10 ตัว โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.1 กล้อวงจรปิดแบบสีชนิดโดมติดคงทีภ่ ำยในอำคำร
- แผ่นรับภำพเป็นชนิดสี CCD มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/3 นิ้ว
- มีควำมละเอียดของภำพในระบบ PAL ไม่น้อยกว่ำ 752(H) x 582(V) Pixels
- มีควำมละเอียดของภำพในแนวนอนไม่น้อยกว่ำ 700 TVL
- ใช้ปริมำณแสงสว่ำงต่ำสุดที่ 0.4 LUX ใช้งำนได้ดีต้องมีแสงสว่ำงเพียงพอ (F1.2)
- อัตรำส่วนสัญญำณภำพต่อสัญญำณรบกวน (S/N Ratio) ไม่น้อยกว่ำ 48 dB
- กำรปรับควำมเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ 1/50/100,000 S
- มีเลนส์ขนำด 3.6 mm/f2.0
- มีระบบ Auto White Balance
- มีระบบ Auto Gain Control (AGC) โดยมีสวิตซ์ on/off
- มีระบบ Back Light Compensation โดยมีสวิตซ์ on/off
- เอ้ำท์พุทสัญญำณภำพ 1.0 Vp-p ที่ 75 โอห์ม
- มีระบบ Sync. Mode เป็นแบบ Internal Sync.
- สำมำรถทำงำนได้ทอี่ ุณหภูมิ 0 องศำ ถึง 50 องศำ
- ใช้กระแสไฟฟ้ำ 12 VDC

600,200 บาท
600,200 บาท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอื่นๆ ค่ำโทรภำพ
หรือโทรสำรฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

480,000 บำท
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1.2 กล้องรักษำควำมปลอดภัยชนิดสีอินฟำเรด 30 เมตร (สำมำรถมองเห็นได้
ในควำมมืดสนิท)
- มีแผ่นรับภำพเป็นชนิดสี CCD มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/3 นิ้ว
- มีควำมละเอียดของภำพในระบบ PAL ไม่น้อยกว่ำ 700(H) x 782(V) Pixels
- มีควำมละเอียดของภำพในแนวนอนไม่น้อยกว่ำ 700 TVL
- ใช้ปริมำณแสงสว่ำงต่ำสุดที่ 0.1/F1.2 ซึ่งสำมำรถมองเห็นได้ในควำมมืดสนิท
(0 lux IR ON)
- มีอัตรำส่วนสัญญำณภำพต่อสัญญำณรบกวน (S/N Raio) ไม่น้อยกว่ำ 48 dB
- มีกำรปรับควำมเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ 1/50 ถึง 1/100,000 S
- มีขนำดเลนส์ 3.6 -12mm. และมีจำนวนอินฟำเรดไม่น้อยกว่ำ 30 หลอด ระยะอิน
ฟำเรด ส่องได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร
- เอ้ำท์พุทสัญญำณภำพ 1.0 Vp-p ที่ 75 โอห์ม
- มีระบบ Synchronization แบบ Internal
- มีระบบ White Balance แบบ Auto
- มีระบบ Gain Control แบบ Auto
- สำมำรถทำงำนได้ทอี่ ุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศำ
- ใช้กระแสไฟฟ้ำ 12 VDC
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องบันทึกภำพ
2. ชุดบันทึกภำพแบบดิจิตอล สำมำรถแสดงภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง ทีเ่ ทียบเท่ำ
หรือสูงกว่ำ จำนวน 2 เครื่อง
- เป็นเครื่องบันทึกภำพระบบ Embedded Linux ชนิด Stand Alone สำมำรถ
ต่อกล้องได้ 16 กล้อง (สำยต่อชนิด D – Type 25 pin)
- ใช้เทคโนโลยีกำรบีบอัดภำพแบบ MPEG4
- สำมำรถแสดงภำพปัจจุบันแบบ Real Time ทีค่ วำมละเอียด BNC 720x576,
XVGA
- 1024x756 พิกเซล
- สำมำรถตั้งค่ำควำมละเอียดในกำรบันทึกได้ 3 ระดับ คือ 25fps 720x576, 50fps
720x288 และ 100fps 360x288 (PAL)

9/48
- สำมำรถตั้งคุณภำพของกำรบันทึกได้ 5 ระดับ ได้แก่ Ultra, Super,High, Middle
และ Low
- สำมำรถตั้งรูปแบบกำรบันทึกได้ 4 แบบ ได้แก่ Manual, Schedule, Alarm และ
Motion
- มีระบบแจ้งเตือนเมื่อ Video Loss, Power Loss และ HDD Failure
- แสดงสัญญำณกล้องออกทำงจอมอนิเตอร์หลักได้ 3 แบบ BNC, XVGA และ Spot
พร้อมกัน
- มี Audio Input 4 ช่อง และ Audio Output 1 ช่อง
- มีพอร์ตต่ออลำร์มอินพุท 16 ช่อง และอลำร์มเอ้ำท์พุท 2 ช่อง
- ระบบมีกำรทำงำนแบบ Multi-Tasking คือ Record / Playback / Network
ได้พร้อมกัน
- สำมำรถควบคุมเครื่องได้ 3 แบบคือ ปุม่ หน้ำเครื่อง, รีโมทคอนโทรล และ
Remote Client
- ตัวเครื่องสำมำรถรองรับ HDD ชนิด SATA ขนำด 1,500 GB ได้
- เมนูกำรใช้งำนเป็นภำษำไทยและเป็นแบบ GUI (Graphical User Interface)
- สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลได้หลำยแบบได้แก่ CD, DVD, USB และ Remote Client
- สำมำรถตั้งชื่อกล้องได้ 12 ตัวอักษร
- สำมำรถรองรับกล้องสปีดโดมได้ 36 protocols
- สำมำรถกำหนดผู้ใช้งำนผ่ำนระบบเน็ตเวิร์คได้ 5 User
- สำมำรถตั้งค่ำ Pre Alarm 3 วินำที และ Post Alarm 10-300 วินำที
- กำรตั้งค่ำกำรบันทึกแบบ Motion สำมำรถตั้งค่ำเป็น 4x4 Grids (SET) /
28x24(CMS) / 20 Sensitivity Levels
- สำมำรถปรับค่ำ Brightness, Contrast และ Color ของแต่ละกล้องได้อิสระ
- มีฟังก์ชั่น Search Mode แบบ Date & Time, Camera, Alarm และ Motion
- มีฟังก์ชั่น Playback Mode แบบ Forward & Reverse:Pause Frame by
Frame,Normal Speed 2x, 4x, 8x, และ 16x
- สำมำรถซูมภำพทัง้ ขณะดูสดและดูย้อนหลังได้สูงสุด 8 เท่ำ
- มีฟังก์ชั่น Covert และ Key Lock
- มีฟังก์ชั่น Watchdog แบบ Power Failure Recovery, Auto Recovery H / W
Maintaining และ Previous Record Setting
- มีกำรใช้งำนผ่ำนเน็ตเวิร์ครองรับ LAN, WAN Internet, DDNS, Bandwidth
Control,TCP/IP และ DHCT
- ฟังก์ชั่น Remote Client Software สำมำรถใช้งำนได้ 3 แบบได้แก่CMS, EMS และ
IE
- IR Remote รองรับ DVR ได้สูงถึง 99 เครื่อง
- สำมำรถทำงำนทีอ่ ุณหภูมิ 0 – 40 องศำได้
- เครื่องบันทึกใช้ไฟ DC 12 V 5 A
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3. จอรับภำพมอนิเตอร์แบบชนิดสีขนำดหน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว เป็นจอ LED ที่
เทียบเท่ำหรือสูงกว่ำ จำนวน 2 จอ
- เป็นจอแสดงภำพชนิดสี ขนำดหน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว เป็น LED
- มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1280x1024 Pixel
- มีขนำด Pixel Pitch ไม่น้อยกว่ำ 0.264 mm
- มี Contrast Ratio: DC 7000: 1 Contrast (700:1)
4. เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำสำรองชนิด 1 KVA (UPS) จำนวน 2 เครื่อง
- ระบบกำรทำงำนแบบ Line Interactive with stabilizer มีขนำดกำลังไฟฟ้ำสำรอง
ไม่น้อยกว่ำ 1 KVA
- อย่ำงน้อยต้องมีระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ได้โดยผู้ใช้ (Self – Test) โดยมีสัญญำณไฟ
แสดงระดับพลังงำนแบตเตอรี่ และเตือน กรณีทแี่ บตเตอรี่หมดอำยุกำรใช้งำน
(Battery Replacement LED Display)
- อย่ำงน้อยต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชนิด USB Port พร้อมมีโปรแกรม
บริหำร
- จัดกำรสำหรับโปรแกรม Microsoft Window XP/VISTA สำหรับตรวจสอบ
กำรทำงำนของเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
- อย่ำงน้อยต้องมีแบตเตอรี่แบบ Sealed maintenance-free lead acid และทำHot
Swappable Battery ได้
- อย่ำงน้อยต้องสำมำรถป้องกันกำรลัดวงจร, กำรใช้งำนเกินกำลังได้ และมีเบรคเกอร์
แบบสำมำรถ Reset ได้
- อย่ำงน้อยต้องสำมำรถบอกแรงดันไฟฟ้ำขำออกด้วยตัวเลข Digital ทีต่ ัวเครื่องได้
- อย่ำงน้อยต้องมีตัวแสดงระดับพลังงำน Battery เพือ่ ประสิทธิภำพในกำรใช้งำน
- อย่ำงน้อยต้องมีปลั๊กสำหรับสำรองไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 3 จุด และอีก 3 จุด สำหรับกำร
ป้องกันฟ้ำผ่ำ/ไฟกระชำก
- เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2000 และ มอก.
1291-2545
- เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ และกำรแพร่กระจำย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ UL หรือ IEC 62040-1-1 หรือ EN-50091-2 (พร้อมเอกสำร มำ
แสดง)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที ในกรณีทมี่ ี Full Load

11/48
5. สำยสัญญำณภำพอย่ำงน้อยต้องเป็นชนิด RG6 ทีเ่ ทียบเท่ำหรือสูงกว่ำ
- สำยสัญญำณภำพชนิด RG6 ทีใ่ ช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องบันทึกภำพ
- ท่อร้อยสำยเป็นชนิด PVC สีขำวทีไ่ ด้รับมำตรฐำนรับรอง
- สำยไฟฟ้ำจะต้องมำจำกห้องควบคุมและเป็นชนิดทีไ่ ด้รับมำตรฐำนรับรอง
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน
- รับประกัน 1 ปี
6. กำรเดินสำยสัญญำณ ต้องร้อยท่อเพือ่ ควำมทนทำนและสวยงำม โดยใช้ท่อชนิด PVC
ทีไ่ ด้รับมำตรฐำนรับรอง
7. ต้องมีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของอุปกรณ์แสดงให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
8 พร้อมติดตั้งและบริกำร (ต้องมีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำทีเ่ พือ่ กำรใช้งำนอย่ำงถูกวิธี
และแสดงถึงเงื่อนไขกำรรับประกันให้ชัดเจน)
9. สำมำรถรองรับระบบและเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ตได้
โต๊ะเหล็กทำงำน ขนำด 5 ฟุต
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงำน ขนำด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ
6,000.- บำท รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2558
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน
1)เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บำท รำคำตำมเกณฑ์รำคำพืน้ ฐำน
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก ( 4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8
Thread) โดยมีสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.4 GHz และมีหน่วยควำมจำแบบ L3 Cache
Memory ไม่น้อยกว่ำ 8 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ทีม่ ี หน่วยควำมจำไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ทีม่ ีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย

6,000 บำท

52,000 บำท
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือ ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
2)เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
แบบที่ 1 จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก ( 4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
( 8 Thread) โดยมีสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีหน่วยควำมจำแบบ L3
Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 6 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ทีม่ ี หน่วยควำมจำไม่น้อยกว่ำ
1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ทีม่ ีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เครื่องพิมพ์
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์
1)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,500.- บำท รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิ้น 3,500.- บำท
รำคำตำมเกณฑ์รำคำพืน้ ฐำน กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ
150 แผ่น

11,200 บำท
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2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,700.-บำท รำคำตำม
เกณฑ์รำคำพืน้ ฐำนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ขำวดำไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ
100 แผ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 750 VA จำนวน 2
เครื่องๆละ 3,000.- บำท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 6,000.- บำท รำคำตำมเกณฑ์
รำคำพืน้ ฐำน กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
-สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

6,000 บำท

จำนวน

45,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยำนยนต์ เครื่องปรับอำกำศ ตู้ โต๊ะ หอกระจำยข่ำว
ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำเพือ่ เป็นผู้ดำเนินกำร กำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร กำรดำเนินงำนของ อบต.พลับพลำไชย ประจำปี 2558
ตั้งจ่ำยจำกงินอุดหนุนทัว่ ไป
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรพัฒนำสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมำณ 2558 ให้แก่เทศบำลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ ประจำปี 2558
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่ ทีท่ ำกำรปกครองอำเภอ
อู่ทอง ตั้งไว้ 20,000.- บำท
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ ประจำปี
2558 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้แก่ ทีท่ ำกำรปกครองอำเภออู่ทอง ตั้งไว้ 40,000.- บำท
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรรวมพลังต่อสู้เพือ่ เอำชนะยำเสพติดระดับ
พืน้ ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558
ให้แก่ ทีท่ ำกำรปกครองอำเภออู่ทอง ตั้งไว้ 50,000.- บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
(ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557 ลงวันที่ 6
สิงหำคม 2557)

รวม
รวม
จำนวน

125,000 บาท
125,000 บาท
15,000 บำท

จำนวน

110,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 3,354,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
รวม
รวม
จำนวน

3,354,200 บาท
2,788,000 บาท
2,788,000 บาท
2,142,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

568,000 บำท

เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ กำรครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำวิชำ(พ.ค.ว.)พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

36,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

405,000 บาท
60,000 บาท
50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ ำษี ประจำปี 2558
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรปรับปรุงแผนทีภ่ ำษี ประจำปี
2558
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพจัดเก็บรำยได้
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพจัดเก็บรำยได้
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรออกหน่วยเคลื่อนทีเ่ พือ่ รับชำระภำษี
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรออกหน่วยเคลื่อนทีเ่ พือ่ รับชำระ
ภำษี
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ของพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน เช่น กระดำษ
แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม

270,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

90,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

75,000 บาท
40,000 บำท
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วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

35,000 บำท

รวม
รวม

161,200 บาท
161,200 บาท

จำนวน

97,200 บำท

จำนวน

44,000 บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ตู้เอกสำรชนิดรำงเลื่อน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรชนิดรำงเลื่อน จำนวน 1 ชุดๆละ 97,200.บำท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 97,200.- บำท แบบตู้ 3 ตู้คู่ เพือ่ ใช้เก็บเอกสำร
ภำยในสำนักงำน ไม่มีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2558
(รำคำตำม
ท้องตลำด)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000.- บำท รวมเป็น
เงินทัง้ สิ้น 44,000.- บำท รำคำตำมเกณฑ์รำคำพืน้ ฐำน กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก ( 4 core) หรือ 8
แกนเสมือน ( 8Thread) โดยมีสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมี
หน่วยควำมจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 6 MB จำนวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ทีม่ ี หน่วยควำมจำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 GB
-มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรือดีกว่ำทีม่ ีขนำดไม่น้อยกว่ำ4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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เครื่องพิมพ์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 3,500.- บำท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 7,000.- บำท
รำคำตำมเกณฑ์รำคำพืน้ ฐำน กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

7,000 บำท

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง
รำคำตำมเกณฑ์รำคำพืน้ ฐำน กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
-สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

3,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยำนยนต์ เครื่องปรับอำกำศ ตู้ โต๊ะ หอกระจำยข่ำว
ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

10,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 870,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน อปพร.
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับสำธำรณภัย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับสำธำรณภัย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
รวม
รวม
จำนวน

870,000 บาท
210,000 บาท
210,000 บาท
210,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

660,000 บาท
440,000 บาท
440,000 บำท

รวม

195,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพลับพลำไชยร่วมใจ ปรองดองสมำนฉันท์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพลับพลำไชยร่วมใจ ปรองดอง
สมำนฉันท์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

100,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพลับพลำไชยร่วมใจสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพลับพลำไชยร่วมใจสร้ำงควำม
ปลอดภัยทำงถนน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

20,000 บำท
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนอัคคีภัย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยด้ำนอัคคีภัย (ระดับชุมชน)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหำร ผู้ช่วยผู้บริหำร สมำชิกสภำอบต.และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

25,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุในกำรดับเพลิงประกอบด้วย สำยส่งน้ำดับเพลิงฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม
จำนวน

25,000 บาท
25,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 7,614,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำวิชำ(พ.ค.ว.)พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
รวม
รวม
จำนวน

7,614,520 บาท
1,446,520 บาท
1,446,520 บาท
899,760 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

468,760 บำท

จำนวน

36,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

2,761,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บำท
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ของพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเดินว่ำด้วยค่ำเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม

691,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับพลำไชย เช่น
อำหำรกลำงวัน ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

616,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน เช่น กระดำษ
แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

5,000 บำท

รวม
จำนวน

2,060,000 บาท
15,000 บำท
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ค่ำอำหำรเสริม (นม)
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนทัง้ 5
โรงเรียน รวมทัง้ สิ้น 2,000,000.- บำท
-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับพลำไชย
-โรงเรียนวัดโพธิท์ องเจริญ
-โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล
-โรงเรียนบ้ำนหนองกุฏิ
-โรงเรียนวัดเขำดีสลัก
-โรงเรียนพลับพลำไชย
หมำยเหตุ กำรจัดสรรงบประมำณให้แต่ละโรงเรียนให้จัดสรรตำมจำนวน
นักเรียนในแต่ละภำคเรียน และตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2557 เรื่อง สัก
ซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้ำน
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558"
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น"
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

2,000,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล ตลับ
หมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

10,000 บำท

วัสดุกำรศึกษำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำสื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น วีดีทัศน์ เทป
เสียง ชุดเล่ำนิทำน ของเล่นต่ำงๆ ทีส่ ่งเสริมกำรพัฒนำกำรเด็ก(ผลไม้จำลอง
ดินน้ำมัน ตู๊กตำ หุน่ กระบอก)ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

35,000 บำท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุดๆ ละ
35,000.- บำท เพือ่ ใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับพลำไชย ไม่มีรำคำ
มำตรฐำนตำมครุภัณฑ์ ปี 2558 (รำคำตำมท้องตลำด)
รำยละเอียดดังนี้
1.สำมำรถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้ำ 220โวลต์ 50/60Hz และมีแบตเตอร์รี่
สำรองไฟ
2.เป็นชุดเครื่องเสียงทีม่ ี ภำคขยำยและลำโพงในตัว
3.ตอบสนองควำมถี่ 70 - 10,000Hz (deviation 3dB)
4.มีช่องต่อสัญญำณไมค์โครโฟน –48dB, 600 Ohm, unbalanced
5.มีช่องต่อสัญญำณ AUX–20dB*, 10kOhm, unbalanced
6.มีช่องต่อ เพือ่ ใช้ร่วมกับตู้ลำโพงภำยนอกได้ โดยมีสวิตซ์เลือก
7.โครงสร้ำงทำจำกวัสดุกันน้ำ
8.ภำยในมีชุดรับ ไมโครโฟนไร้สำย ย่ำนควำมถี่ UHF
9.มีไมค์โครโฟนแบบไร้สำย และไมค์โครโฟนแบบมีสำย เป็นส่วนประกอบ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน โรงเรียนทัง้ 5
โรงเรียน รวมทัง้ สิ้น 3,372,000.- บำท ได้แก่
-โรงเรียนวัดโพธิท์ องเจริญ
-โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล
-โรงเรียนบ้ำนหนองกุฏิ
-โรงเรียนวัดเขำดีสลัก
-โรงเรียนพลับพลำไชย
หมำยเหตุ กำรจัดสรรงบประมำณให้แต่ละโรงเรียนให้จัดสรรตำมจำนวน
นักเรียนในแต่ละภำคเรียน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม
รวม

35,000 บาท
35,000 บาท

จำนวน

35,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

3,372,000 บาท
3,372,000 บาท
3,372,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 2,699,040 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำวิชำ (พ.ค.ว.) พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,699,040 บาท
1,056,040 บาท
1,056,040 บาท
566,040 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

430,000 บำท

จำนวน

18,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

284,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บำท
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกำจัดสิ่งปฏิกูล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
จำนวน

174,000 บาท
54,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังขยะ เพือ่ จัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลพลับพลำไชย
ถังแบบ 200 ลิตร เป็นพลำสติกเจำะรูทำเป็นหูหวิ้ และเจำะใต้ถัง จำนวน
100 ใบ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม
จำนวน

100,000 บาท
90,000 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

จำนวน

10,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรธนำคำรขยะ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรธนำคำรขยะ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่นรถบรรทุกขยะ รถพยำบำลฉุกเฉิน ถังขยะ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสุดในกำรป้องกันเชื้อโรค เช่น หน้ำกำกป้องกันฝุ่น
รองเท้ำบูท้ ถุงมือ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
ไม่มีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2558 (รำคำตำมท้องตลำด)
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะพัสดุ ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องตัวรถ
1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ปริมำตรควำมจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ
2,400 ซีซีพร้อมอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน
1.2 เครื่องยนต์ได้รับมำตรฐำนควำมปลอดภัยจำกสำรมลพิษ ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก.2155 – 2546
1.3 ติดสติ๊กเกอร์หมำยเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้ำนข้ำงกระบะรถ
ส่วนท้ำย พร้อมแถบสะท้อนแสง (ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พลับพลำไชย)
1.4 พ่นสีตรำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชยด้ำนข้ำงประตูทงั้ 2 ด้ำน
(ซ้ำย-ขวำ) ขนำดมำตรฐำน ทีก่ ฎหมำย/ระเบียบกำหนด
1.5 เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ เครื่องเล่น วิทยุ-เทป ซีดี ติดฟิลม์กรอง
แสง พร้อมยำงปูพนื้ ภำยในรถ
2.คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การแพทย์
2.1 เตียงนอนล้อเข็น แบบมีล้อเข็น พับได้พร้อมเสำแขวนน้ำเกลือ ผลิตจำก
อลูมิเนียมอัลลอย จำนวน 1 ตัว
2.2 ฐำนรองเตียงพยำบำลชนิดสแตนเลส พร้อมรำงเลื่อนและ
ระบบล๊อกเตียง และด้ำนล่ำงมีทเี่ ก็บแผ่นรองหลังแบบยำว จำนวน 1 ชุด
2.3 แผ่นรองหลังแบบยำว พร้อมสำยรัดตรึง จำนวน 1 ชุด
2.4 ชุดกล่องปฐมพยำบำล 19 รำยกำร จำนวน 1 ชุด
2.4 ชุดกล่องปฐมพยำบำล 19 รำยกำร จำนวน 1 ชุด
2.5 เก้ำอี้เข็นมีล้อ – พับได้ ผลิตจำกอลูมิเนียมอัลลอย จำนวน 1 ตัว
2.6 เปลตักแบบสอดด้ำนข้ำง จำนวน 1 ชุด
2.7 เปลผ้ำใบเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บชนิดพับได้ 4 ท่อน จำนวน 1 ชุด
2.8 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อนแบบปรับระดับได้ จำนวน 1อัน
2.9 ชุดเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบติดผนัง จำนวน 1 ชุด
2.10 อุปกรณ์ประคองศีรษะพร้อมสำยรัดตรึงศีรษ ะจำนวน 1 ชุด

รวม
รวม

1,359,000 บาท
1,359,000 บาท

จำนวน

1,300,000 บำท
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2.11 เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้ำ ใช้กับไฟฟ้ำ 12 โวลต์ และ
220
โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง
2.12 ถังออกซิเจน ขนำด 20 ลิตรพร้อมขำจับ จำนวน 1 ถัง
2.13 ชุดปรับแรงดังออกซิเจนใช้กับถังออกซิเจน ขนำด 20 ลิตร พร้อมปลั๊ก
เสียบชุดออกซิเจนแบบติดผนังและกรบอกเพิม่ ควำมชื้น พร้อมอุปกรณ์ปรับกำร
ไหลของออกซิเจน จำนวน 1 ชุด
2.14 ถังออกซิเจนขนำด 4 ลิตร พร้อมรถเข็นสำหรับเข็นถังออกซิเจน
จำนวน 1 ชุด
2.15 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ใช้กับถังออกซิเจน ขนำด 4 ลิตร
จำนวน 1 ชุด
2.16 เฝือกสำเร็จรูปสำหรับดำมแขน ดำมขำ จำนวน 1 ชุด
2.17 เฝือกลมสุญญำกำศ จำนวน 3 ชิ้น
2.18 อุปกรณ์ดำมกระดูกสันหลังจำนวน 1 ชุด
2.19 เครื่องส่องกล่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง
3. คุณลักษณะเฉพาะของชุดหลังคา
3.1 หลังคำไฟเบอร์กลำสทรงสูงควำมสูงจำกพืน้ กระบะถึงส่วนบนภำยในโครง
หลังคำไม่น้อยกว่ำ 1,100 มม. ฝำท้ำย 2 ชิ้นเปิดข้ำง กระจกข้ำงบำนเลื่อน 4
ช่อง
3.2 สัญญำณไฟฉุกเฉินแบบแผงชนิดยำวชนิดหลอดไฟแอลอีดี สีแดง-น้ำเงิน
พร้อมสัญญำณเสียงไซเรน กำลังขับไม่น้อยกว่ำ 100 วัตต์พร้อมลำโพง จำนวน 1
ชุด
3.3 บันไดท้ำยสแตนเลส จำนวน 1 อัน
3.4 กระจกบำนเลื่อนหลังคนขับ จำนวน 1 แผ่น
3.5 ครอบไฟเบอร์สำหรับสวิทซ์ฉุกเฉินและระบบขยำยเสียง จำนวน 1 ชุด
3.6 ชุดโครมไฟเบอร์ ติดข้ำงรถพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ และไฟฉุกเฉินแบบ
หลอดไฟแอลอีดี สีแดง-น้ำเงินจำนวน 2 ชุด
3.7 ชุดอุปกรณ์เพดำนเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยทีแ่ ขวน
น้ำเกลือ ไฟหลังคำแอลอีดี พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด รำวจับสแตนเลส พร้อม ไฟ
สปอร์ตไลท์ จำนวน 1 ชุด
3.8 ไฟฉุกเฉินติดท้ำยรถ ชนิดหลอดแอลอีดี สีแดง-น้ำเงิน จำนวน 1 คู่
3.9 นำฬิกำติดผนังระบบดิจิตอล จำนวน 1 เรือน
3.10 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนำด 5 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง
3.11 จับด้ำนข้ำงประตูสแตนเลส จำนวน 2 อัน
3.12 ตู้เก็บของชนิดตั้งพืน้ จำนวน 1 ตู้
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3.13 เก้ำอี้นั่งแถวยำวพร้อมช่องเก็บของเอนกประสงค์ด้ำนล่ำงได้และเข็มขัด
นิรภัย 3 จุด จำนวน 1 ชุด
3.14 ชุดเครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน แบบฟอกอำกำศฆ่ำเชื้อในตัว สำหรับ
ติดตั้งหลังคำ จำนวน 1 ตัว
3.15 แผงไฟเบอร์กลำสสำหรับใส่อุปกรณ์ควบคุมระบบออกซิเจน
จำนวน 1 แผง
3.16 ฐำนไฟเบอร์กลำสพร้อมเต้ำเสียบไฟ 12 โวลต์จำนวน 1 อัน
3.17 ปลั๊กเสียบชุดออกซิเจนแบบติดผนัง จำนวน 1 ตัว
3.18 กริ่งกดสัญญำณฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด
4. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สื่อสาร
4.1 เครื่องวิทยุคมนำคม ระบบ VHF /FM ชนิดติดรถยนต์ขนำดกำลัง 25 วัตต์
ประกอบด้วยตัวเครื่องไมโครโฟน เสำอำกำศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด พร้อม
หนังสือคู่มือ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องพ่นหมอกควัน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่องๆละ
59,000.- บำท เพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รำคำตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ 2558
รำยละเอียด
1.ปริมำณกำรฉีดพ่นยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2.ถังบรรจุน้ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร
3.กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

59,000 บำท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจำปี
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ำ ประจำปี 2558
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อทรำยกำจัดลูกน้ำยุงลำย , น้ำยำฉีดยุง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ให้แก่
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน(อสม.)จำนวน 14 หมู่บ้ำนๆละ
15,000.- บำท ตำมหนังสืออำเภออู่ทอง ทีส่ พ.0023.15/376 ลงวันที่ 29
ม.ค. 2557
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม
รวม
รวม

655,000 บาท
445,000 บาท
145,000 บาท

จำนวน

145,000 บำท

รวม
จำนวน

300,000 บาท
300,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

210,000 บาท
210,000 บาท
210,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 170,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
170,000 บาท
รวม
งบดาเนินงาน
170,000 บาท
รวม
ค่าใช้สอย
170,000 บาท
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรบ้ำนท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์รำชัน
150,000 บำท
จำนวน
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรบ้ำนท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์รำชัน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำสตรี ครอบครัวและคนพิกำร
20,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำสตรี ครอบครัวและคน
พิกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 1,531,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1,531,700 บาท
รวม
งบบุคลากร
1,245,000 บาท
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1,245,000 บาท
รวม
เงินเดือนพนักงำน
737,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจำปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินประจำตำแหน่ง
42,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
448,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
18,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินค่ำวิชำ(พ.ค.ว.)พนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
งบดาเนินงาน
165,000 บาท
รวม
ค่าใช้สอย
75,000 บาท
รวม
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
10,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำติดตั้งประปำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

จำนวน

10,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
และพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน เช่น กระกำษ แฟ้ม
ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้ำ ลำโพง ไมโครโฟน
หม้อแปลงไฟฟ้ำ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
วัสดุก่อสร้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ค้อน สว่ำน เลื่อย ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชื่น เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
จำนวน

90,000 บาท
20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร ของพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบระ
ทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว (รำคำ
ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2558)
คุณลักษณะดังนี้
1.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2.มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนพิเซล
3.มีระบบแฟลชในตัว
4.สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องกำรเปลี่ยน
5.สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไฟยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6.มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม
รวม

121,700 บาท
60,700 บาท

จำนวน

10,000 บำท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บำท รำคำตำม
เกณฑ์รำคำพืน้ ฐำน กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.4 GHz
และมีหน่วยควำมจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 8 MB จำนวน
1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ทีม่ ีหน่วยควำมจำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4
GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

30,000 บำท
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เครื่องพิมพ์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)จำนวน 1
เครื่องๆละ 7,700.-บำท รำคำตำมเกณฑ์รำคำพืน้ ฐำนกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ขำวดำไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์สีไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้
ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

7,700 บำท

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 750 VA จำนวน 1 เครื่องๆ
ละ 3,000.- บำท รำคำตำมเกณฑ์รำคำพืน้ ฐำน กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
-สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท
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ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ หมู่ที่ 14
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้ำย หมู่ที่ 14
ตำบลพลับพลำไชย บริเวณศูนย์บริกำรสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษำ ป้ำยเหล็กกว้ำง 1.50 เมตร ยำว 2.50 เมตร สูง
3.00 เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม

61,000 บาท

จำนวน

61,000 บำท

รวม
รวม
รวม

4,014,000 บาท
3,764,000 บาท
3,764,000 บาท

จำนวน

51,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพลับ
พลำไชย ต่อจำกถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณทีน่ ำยบุญเสริม รักรำษฏร์
ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 147 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่
ทำงลงหินคลุกกว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร พืน้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่ำ 588
ตำรำงเมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

300,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลพลับ
พลำไชย ต่อจำกถนนลำดยำงเดิม ถึงบริเวณทีน่ ำงสุนันท์ วงษ์โสรถ ผิว
จรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 147 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำง
ลงหินคลุกกว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร พืน้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่ำ 588
ตำรำงเมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

300,000 บำท

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงโครงหลังคำลำนเครื่องเล่นเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับ
พลำไชย
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงหลังคำลำนเครื่องเล่นเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำบลพลับพลำไชย โครงหลังคำกว้ำง 5.80 เมตร ยำว 12.00 เมตร
พืน้ ทีห่ ลังคำ 69.60 ตำรำงเมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับ
พลำไชย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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โครงกำรค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบล พลับ
พลำไชย จำกบริเวณบ้ำนนำยผ่อน ทองคงอ่วม ถึงบริเวณบ้ำนนำยสนอง
เอมสมบรูณ์ ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 84 เมตร หนำ 0.15
เมตร พืน้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่ำ 252 ตำรำงเมตร ตำมแบบองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

124,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5

จำนวน

300,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับพลำไชย
ขนำดอำคำรกว้ำง 4.50 เมตร ยำว 8.00 เมตร พืน้ ทีอ่ ำคำร 36.00
ตำรำงเมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรก่อสร้ำงบล๊อกระบำยน้ำ หมู่ที่ 9
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงบล็อกระบำยน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลำไชย
บริเวณคลองระบำยน้ำหนองไก่เถื่อน กว้ำง 5.20 เมตร ยำว 6.00
เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

393,000 บำท

จำนวน

317,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงทำงระบำยน้ำ หมู่ที่ 2
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงทำงระบำยน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลำไชย เรียบ
ถนนคอนกรีตข้ำงโรงสีข้ำวถึงรำงระบำยน้ำเดิม ทำงระบำยน้ำเรียบถนน
คอนกรีตควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 75 เมตร ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 0.40 เมตร จำนวน 67 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝำปิด จำนวน 8 ลูก ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

99,000 บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลพลับ
พลำไชย จำกสำมแยกบ้ำนนำยจัน ขุนไกร ถึงถนนสำยอ่ำงเก็บน้ำซับใหญ่
ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ฐำนกว้ำง 7.00 เมตร สูง 0.50 เมตร
ยำว 191.00 เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 114 ลูกบำศก์เมตร
ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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โครงกำรขยำยถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำขยำยถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 ตำบล
พลับพลำไชย ต่อจำกถนนเดิม ถึงบริเวณบ้ำนนำยออย จีนจัน สภำพ
ถนนเดิม ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ฐำนกว้ำง 6.10 เมตร สูง 0.30
เมตร ยำว 300.00 เมตร สภำพถนนใหม่ ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร
ฐำนกว้ำง 7.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ยำว 300.00 เมตร ปริมำตร
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 180 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลพลับพลำไชย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

300,000 บำท

โครงกำรขยำยถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำขยำยถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 ตำบล
พลับพลำไชย ต่อจำกถนนเดิมทำงเข้ำโรงโม่เรียบเขำวงษ์ สภำพถนนเดิม
ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ฐำนกว้ำง 5.30 เมตร สูง 0.30 เมตร
ยำว 318.00 เมตร สภำพถนนใหม่ ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ฐำน
กว้ำง 7.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ยำว 318.00 เมตร ปริมำตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่ำ 190 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พลับพลำไชย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรขยำยถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 14
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 14 ตำบล
พลับพลำไชย ต่อจำกถนนเดิมถึงบริเวณที่ นำยอู๊ด อ่อนคำ ผิวจรำจร
กว้ำง 6.00 เมตร ฐำนกว้ำง 7.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ยำว
191.00 เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 114 ลูกบำศก์เมตร ตำม
แบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
โครงกำรขยำยถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำขยำยถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบล
พลับพลำไชย ต่อจำกถนนคอนกรีตบ้ำนดอนกอกเหนือ สภำพถนนเดิม ผิว
จรำจรกว้ำง 3.30 เมตร ฐำนกว้ำง 5.00 เมตร สูง 0.37 เมตร ยำว
317.00 เมตร สภำพถนนใหม่ ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ฐำนกว้ำง
7.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ยำว 317.00 เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่
น้อยกว่ำ 190 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับ
พลำไชย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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โครงกำรถมดินกลบท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 8
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำถมดินกลบท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลพลับพลำไชย จำก
บริเวณอนุสำวรีย์ ถึงคลองน้ำป่ำห้วยขำม กว้ำง 1.50 เมตร ปริมำตรดิน
157 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

โครงกำรปรังปรุงพืน้ รอบอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงพืน้ รอบอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบล
พลับพลำไชย เทพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมำณพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่ำ
197.15ตำรำงเมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

74,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงหลังคำสระว่ำยน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงหลังคำสระว่ำยน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลพลับ
พลำไชย พืน้ ทีโ่ ครงหลังคำ 136.57 ตำรำงเมตร ตำมแบบองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพลับพลำไชย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จำนวน

66,000 บำท

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง เช่น ถนน,ฝ.
99,ฝ.20 ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000.- บำท
-ค่ำซ่อมแซมถนนสำยต่ำงๆในหมู่บ้ำนในเขตตำบลพลับพลำไชย โดยใช้หินคลุก
เป็นวัสดุซ่อมแซม จำนวน 3 สำย ตั้งไว้ 400,000.- บำท
-สำยที่ 1 ซ่อมผิวจรำจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลพลับพลำไชย จำก
ถนนลำดยำงคลองแอล 22 ถึงบริเวณทีน่ ำยบุญเลิศ เอี่ยมศรี ผิวจรำจร
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 300
ลูกบำศก์เมตร
- สำยที่ 2ซ่อมผิวจรำจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลพลับพลำไชย จำก
ถนนลำดยำงคลองแอล 22 ถึงบริเวณทีส่ ำธำรณะประโยชน์หนองคันฮุ้ง ผิว
จรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ
300 ลูกบำศก์เมตร
-สำยที่ 3 ซ่อมผิวจรำจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ตำบลพลับพลำไชย จำก
บริเวณบ้ำนนำยสำยยนต์ จุมพรม ถึงถนนสำยพลับพลำไชย – สระแก้ว ผิว
จรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,200 เมตร ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ
360 ลูกบำศก์เมตร
ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
-เงินอุดหนุนในกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำในเขตตำบลพลับพลำไชย ตำมแบบ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภออู่ทอง ให้แก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภออู่ทอง
จำนวน 1 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 7
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
รวม
จำนวน

250,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บำท

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรปรับพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดทำโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ หมู่ที่ 12
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำปรับพืน้ เพือ่ จัดทำโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเนื่องในวโรกำสทรงเจริญ
พระชนมำยุ 60 พรรษำ บริเวณทีส่ ำธำรณะประโยชน์ดอนห้วยรำบ หมู่ที่ 12
ตำบลพลับพลำไชย งำนถำงป่ำและล้มต้นไม้ ปริมำณพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่ำ
70,441.00 ตำรำงเมตร
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม
รวม
รวม

300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท

จำนวน

300,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจพัฒนำกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
รวม
รวม

550,000 บาท
550,000 บาท
550,000 บาท

จำนวน

180,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัวในชุมชนท้องถิ่น
-เพือ่ จ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและครอบครัวใน
ชุมชนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

90,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำอำชีพในชุมชน ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำอำชีพในชุมชน
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำอำสำสมัครสู่หมู่บ้ำนจัดกำรตนเอง
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำอำสำสมัครสู่หมู่บ้ำน
จัดกำรตนเอง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรวำงแผนพลังงำนชุมชนตำบลพลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโครงกำรวำงแผนพลังงำนชุมชนตำบล
พลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 238,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
238,000 บาท
รวม
งบดาเนินงาน
238,000 บาท
รวม
ค่าใช้สอย
140,000 บาท
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรแข่งขันกีฬำตำบลพลับพลำไชย
100,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรแข่งขันกีฬำตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบล
จำนวน
10,000 บำท
พลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรเด็กและเยำวชนตำบลพลับพลำไชย รุ่นใหม่หัวใจ
แกร่งห่ำงไกลยำเสพติด
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรเด็กและเยำวชนตำบล
พลับพลำไชย รุ่นใหม่หัวใจแกร่งห่ำงไกลยำเสพติด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกีฬำ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล
ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ตะกร้อ ตำข่ำยกีฬำฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

30,000 บำท

รวม
จำนวน

98,000 บาท
98,000 บำท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรสืบสำนงำนประเพณีบุญผะเหวดตำบล
พลับพลำไชย
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรสืบสำนงำนประเพณีบุญ
ผะเหวดตำบลพลับพลำไชย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม โครงกำร "คุณธรรมนำควำมรู้ สู่ควำมดีถวำยแด่องค์
รำชัน"
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำร"คุณธรรมนำควำมรู้
สู่ควำมดีถวำยแด่องค์รำชัน"
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

รวม
รวม
รวม
จำนวน

375,000 บาท
375,000 บาท
375,000 บาท
250,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 140,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
140,000 บาท
รวม
งบดาเนินงาน
140,000 บาท
รวม
ค่าใช้สอย
130,000 บาท
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
จำนวน
30,000 บำท
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในวโรกำสทรงเจริญพระชนมำยุ 60
พรรษำ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในวโรกำสทรงเจริญ
พระชนมำยุ 60 พรรษำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มเกษตรกร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มเกษตรกร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชไร่
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตพืชไร่
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯและสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯและสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว(โรงเรียนชำวนำ)
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
(โรงเรียนชำวนำ)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ค่าวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร
-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุพ์ ืช พันธุส์ ัตว์ ปุย๋ เคมี วัสดุเพำะชำ ถุงเพำะชำ จอบ มีด เสียม
กรรมไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ใบมีดเครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

40,000 บำท

รวม
จำนวน

10,000 บาท
10,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 3,352,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
3,352,500 บาท
รวม
งบกลาง
3,352,500 บาท
รวม
งบกลาง
3,352,500 บาท
รวม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
180,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
500,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
200,000 บำท
จำนวน
-เพือ่ เป็นเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
สำรองจ่ำย
1,840,010 บำท
จำนวน
-ค่ำใช้จ่ำยในกรณีเร่งด่วน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินหรือจำเป็น
เร่งด่วนตำมควำมเหมำะสม ฯลฯ
-ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 619,110.- บำท
-ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป 1,220,900.- บำท
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

จำนวน

382,490 บำท
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-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.พลับพลำไชย
เป็นเงิน 300,000.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ออมบุญวันละบำทตำบล
พลับพลำไชย เป็นเงิน 82,490.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
-เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

จำนวน

250,000 บำท

