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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,๔๓๗,๓๔๗   บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แยกเป็น 

 
แผนงานบริหารทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป  รวม ๙,๘๑๖,๘๒๐ บาท 
1. งบบุคลากร  รวม ๖,๐๒๕,๗20 บาท 
  1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,๘๙๕,๗20 บาท 
   1.1.1  เงินเดือนนายกและรองนายก 
     จ านวน   ๕๓๒,080 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายก 
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
   1.1.2  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายก อบต. 
     จ านวน    4๕,๖๐0 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายก 
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
   1.1.3  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก และรองนายก อบต. 
     จ านวน    4๕,๖๐0 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายก  จ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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   1.1.4  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. 
      จ านวน ๙๐,๗๒0 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายก อบต. จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
   1.1.5  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 
      จ านวน  ๒,๑๘๑,๗๒0 บาท 
    เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
  1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     3,๑๓๐,000 บาท 
   1.2.1  เงินเดือนพนักงาน 
      จ านวน ๑,๙๐๙,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
สังกัด ส านักปลัด อบต. ตามแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
    - ต าแหน่งปลัด อบต. เป็นเงิน    495,000 บาท 
    - ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด เป็นเงิน    388,000 บาท 
    - ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน    324,000 บาท 
    - ต าแหน่งนักวิเคราะห์ ฯ เป็นเงิน    ๓๒๔,000 บาท 
    - ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน    ๑๙๒,000 บาท 
    - ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ เป็นเงิน    186,000 บาท 
หรือสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส านักงานปลัดต าแหน่งอ่ืนได้และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าป ี(ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
   1.2.2  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 
     จ านวน   84,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัด ส านักงานปลัด ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ 
   1.2.3  เงินประจ าต าแหน่ง 
     จ านวน   126,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น และ หัวหน้าส านักปลัด 
จ านวน 2 อัตรา และค่าตอบแทนที่ควรได้รับ ( ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ) 
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   1.2.4  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
     จ านวน  891,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พร้อมเงินปรับปรุง สังกัด ส านักงานปลัด (ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1) 
   1.2.5  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
     จ านวน   120,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สังกัดส านักงานปลัด 
2.  งบด าเนินงาน  รวม 3,๓๓5,000 บาท 
  2.1 ค่าตอบแทน รวม    250,000 บาท 
   2.1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ านวน    80,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ อบต.  เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนของพนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และอ่ืน ๆ ฯลฯ 
   2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     จ านวน    50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือใน
วันหยุดราชการ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 ) 
   2.1.3  ค่าเช่าบ้าน 
     จ านวน    90,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล สังกัด ส านักงานปลัด หรือผู้มีสิทธิ
พึงจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 ) 
   2.1.4  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
     จ านวน    30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานปลัด หรือผู้มีสิทธิพึงจ่ายได้
ตามระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 2559 ) 
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  2.2 ค่าใช้สอย  รวม 1,๖80,000 บาท 
   2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน    ๔00,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่า
ระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ งน้ าประปา   ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าท าความสะอาด แบกหามสัมภาระ ค่าก าจัดปลวก รดน้ าต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ค่าตัดหญ้า ริมทาง
สาธารณะ แบตเตอรี่วิทยุ ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่าง ๆ ค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าออกตรวจและเฝ้าระวังสาธารณภัย อัคคีภัย ให้ อปพร. 
อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน อุปกรณ์กู้ชีพ ฯลฯ 
   2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน    60,000 บาท 
    (1) ค่ารับรอง 
     จ านวน    60,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภา อบต. คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
   2.2.3  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
     จ านวน 1,๐20,000 บาท 
    (1) ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. 
     จ านวน    800,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 หน้า 123 ) 
    (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     จ านวน    ๒00,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ของส านักงานปลัด 
    (๓) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย 
     จ านวน      10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ปรับปรุงถนนสาย
หลัก ในเขตพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัย สะอาดสวยงาม ( ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ) (ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี) ( ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 117 ) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 



52 

    (๔) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่ 
     จ านวน      10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่  ( ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542) (ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี) (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 117) 
   2.2.4  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
     จ านวน   200,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย หรือค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแลของ ส านักงานปลัด อบต. หนองหญ้าปล้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
  2.3  ค่าวัสดุ  รวม 7๔5,000 บาท 
   2.3.1  วัสดุส านักงาน 
     จ านวน    ๘๐,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบ 
พิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร เป็นวัสดุโดยสภาพ ใช้แล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป ในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัด หรือ วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร ซึ่งมีราคาไม่เกิน 
5,000 บาท ฯลฯ 
   2.3.2  วัสดุงานบ้านงานครัว 
     จ านวน    60,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ ายาสุขภัณฑ์ 
น้ ายาดับกลิ่น แก้วน้ า จาน จานรอง จานรองแก้ว ที่นอน หมอน มุ้ง กระดาษช าระ ฯลฯ 
   2.3.3  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
     จ านวน    50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พาหนะ ส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ หัวเทียน น้ ามันเบรก น้ ากลั่น ฯลฯ 
   2.3.4  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
     จ านวน    500,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าด ถ่าน ฟืน จาระบี แก๊ส
หุงต้ม ฯลฯ ใช้ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และเครื่องทุ่นแรงใด ๆ ที่
เป็นทรัพย์สินของอบต.รวมทั้งยานพาหนะและเครื่องจักรทุ่นแรงของหน่วยงานอ่ืนที่มาปฏิบัติงานให้กับอบต. 
   2.3.5  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
     จ านวน       5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ ฟิล์ม แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น 
   2.3.6  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
     จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ โปรแกรมและ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 



53 

  2.4  ค่าสาธารณูปโภค รวม 660,000 บาท 
   2.4.1  ค่าไฟฟ้า 
     จ านวน   500,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์แสดงสินค้า ฯ อาคาร ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
   2.4.2  ค่าโทรศัพท์ 
     จ านวน     25,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ อบต.หนองหญ้าปล้อง 
   2.4.3  ค่าไปรษณีย์ 
     จ านวน     25,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์อากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ และค่าจัดซื้อดวงตรา 
ไปรษณยีากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการของ อบต.หนองหญ้าปล้อง 
ฯลฯ 
   2.4.4  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 
     จ านวน  110,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าพัฒนาระบบรายปี 
ฯลฯ 
3.  งบลงทุน   รวม ๔56,100 บาท 
  3.1 ค่าครุภัณฑ์  รวม ๔56,100 บาท 
   3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม   21,400 บาท 
    (๑) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
     จ านวน   11,600 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ใบ ๆ ละ     5,800 
บาท (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
     (2) เก้าอ้ีท างาน 
     จ านวน     3,300 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัด จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
3,300 บาท 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
     (2) เก้าอ้ีท างาน 
     จ านวน     6,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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   3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม   15,400 บาท 
   (1)  เครื่องส ารองไฟ 
     จ านวน     7,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ      2,500 
บาท รายละเอียดดังนี้ 
   -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
   -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
           เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 
   (๒)  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
     จ านวน     7,900 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง
ราคา 7,900 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
   -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 
dpi 
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ 
ต่อนาท ี
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาท ี
   -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า – สี) ได ้
   -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
   -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
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   3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม   19,300 บาท 
   (1) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
     จ านวน   19,300 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 19,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1) เป็นกล้องคอมแพค ( Compact Digtal Camera ) 
   2) ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ ( Image Sensor ) 
   3) มีระบบแฟลชในตัว 
   4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
   ๕) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
   6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
(ตั้งจ่ายจากราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 256๑ ของส านักงบประมาณ) 
   3.1.4  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     จ านวน    ๔00,000 บาท 
   เพ่ือเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ ์
   เพ่ือเป็นรายจ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม 
กับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
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