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งานบริหารทัว่ไป รวม 11,780,870  บาท
งบบคุลากร รวม 8,889,120      บาท

หมวดเงนิเดือน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว
1. หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ายการเมือง)  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 4,212,720      บาท

1.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก ต้ังไว้ 514,080          บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายก/รองนายก ดังนี้

1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล          

2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ต้ังไว้ 42,120           บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งแก่นายก/รองนายก ดังนี้

1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      

2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.3 เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก ต้ังไว้ 42,120           บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพเิศษแก่นายก/รองนายก ดังนี้

1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก ต้ังไว้ 86,400           บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนแก่เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา ต้ังไว้ 3,528,000       บาท

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน  ดังนี้

1. ประธานสภา                    

2. รองประธานสภา               

3. เลขานุการสภา               

4. สมาชิกสภา        

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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2. หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 4,676,400      บาท

2.1  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต้ังไว้ 3,058,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.2  เงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 218,400          บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการ

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.3  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 1,400,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งบด าเนินการ รวม 2,039,750      บาท

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,791,000      บาท
ค่าตอบแทน  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 417,000         บาท

3.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ต้ังไว้ 297,000          บาท

1.  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ ต้ังไว้ 250,000          บาท

    เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ  แก่พนักงาน

    ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

    ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.  เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้ังไว้ 45,000           บาท

    เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ คณะการ

    การจัดหาพสัดุของ อบต.

    ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.  เงินส่วนแบง่ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก ต้ังไว้ 2,000             บาท

    เพื่อจ่ายเปน็เงินส่วนแบง่ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

    ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.2  ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 10,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.3  ค่าเช่าบา้น ต้ังไว้ 72,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558



64

3.4  เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ต้ังไว้ 38,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

และผู้บริหาร

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 994,000         บาท

3.5  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 522,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย  ดังนี้

*  ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์บริการประชาชน ท าความสะอาด ท าสวน 

รักษาความปลอดภยั ฯลฯ

*  ค่าจ้างเหมาท าของ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

*  ค่าจ้างเหมาส ารวจความพงึพอใจจองผู้รับบริการของ อปท. 

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.6  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร ต้ังไว้ 100,000          บาท

1.  ค่ารับรอง ต้ังไว้ 70,000           บาท

    เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรับรองบคุคลหรือคณะบคุคล

    การจัดงานรัฐพธิ ี งานพธิกีารและพธิเีปดิอาคารต่าง ๆ 

    ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2. ค่าเล้ียงรับรอง ต้ังไว้ 30,000           บาท

   เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ

   หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  

   ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.7  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ  (ยอดรวม) ต้ังไว้ 322,000          บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 172,000          บาท

   เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

   ส าหรับเปน็ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พกั  

   ค่าลงทะเบยีนฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  

   หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  

   ผู้บริหาร  หรือสมาชิกสภาฯ

   ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

 2.  รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมนา ต้ังไว้ 100,000          บาท

      2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่น อบต.แม่อ้อ ต้ังไว้ 50,000           บาท

           เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภา

           องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

           ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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      2.2  โครงการสัมนาเชิงปฏบิติัการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้ังไว้ 50,000           บาท

            เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการสัมนาเชิงปฏบิติัการ ผู้บริหาร

            พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

            ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ต้ังไว้ 50,000           บาท

   เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ บตัรเลือกต้ัง

   การประชาสัมพนัธ ์ค่าตอบแทนส าหรับบคุลากรที่ปฏบิติังาน

   ในการจัดการเลือกต้ัง ฯลฯ

   ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.8  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 50,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย  ดังนี้

*  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์  เช่น  รถยนต์  เคร่ืองพมิพดี์ด  

   รถจักรยานยนต์  เคร่ืองปรับอากาศ  โต๊ะ  ฯลฯ

*  ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  เช่น  ถนน  อาคาร

*  ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  เช่น  วสัดุต่างๆ 

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

ค่าวัสด ุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 380,000         บาท

3.9  ค่าวสัดุส านักงาน  ต้ังไว้ 80,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุที่ใช้ในการปฎบิติังานของ อบต.

เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว สมุดบญัชี  ฯลฯ

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.10  ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ต้ังไว้ 40,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ฯลฯ

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.11  ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังไว้ 120,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  หรือน้ ามันหล่อล่ืน

และอื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เคร่ืองตัดหญ้า
เคร่ืองพน่หมอกควนั ฯลฯ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.12  ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 120,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  หรือจัดหาวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น

แผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์ เทป  แผ่นซีดี  แผ่นปา้ย  ปา้ยผ้า  ฯลฯ

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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3.13  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ต้ังไว้ 20,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  แผ่นซีดี  โปรแกรม

หมึกพมิพ ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพวิเตอร์

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

4. หมวดค่าสาธารณปูโภค (ยอดรวม) ตั้งไว้ 248,750         บาท

4.1  ค่าไฟฟา้ ต้ังไว้ 140,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

4.2  ค่าน้ าประปา ต้ังไว้ 20,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปาที่ใช้ในกิจการของ อบต.แม่อ้อ

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

4.3  ค่าโทรศัพท์ ต้ังไว้ 30,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทท์ี่ใช้ในราชการของ อบต.

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

4.4  ค่าไปรษณีย์  ต้ังไว้ 28,750           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์    ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร

ที่ใช้ในราชการของ อบต.

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

4.5  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  ต้ังไว้ 30,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการทางการส่ือสารและโทรคมนาคม

ที่ใช้ในราชการของ อบต.

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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งบลงทนุ (ยอดรวม) รวม 842,000         บาท

5. หมวดค่าครภุณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 842,000         บาท

5.1 ค่าครภุณัฑ์ ตั้งไว้ 212,000         บาท

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ต้ังไว้ 52,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน

*ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดและปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 120 ซีซี

*กรณีขนาดที่ก าหนดต่ ากวา่ ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวา่ ซีซีที่ก าหนกไม่เกิน 5 ซีซี

เปน็รถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้

*ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบยีน

*การจัดซ้ือรถจักร์ยานยนต์ ใหม้ีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2350-2551

จัดซ้ือตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณป ี2557

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2. กล้องวงจรปดิ ต้ังไว้ 100,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปดิระบบอนาล๊อก 8 channel 1 ชุด

*เคร่ืองบนัทกี DVR 8  channel 1 เคร่ือง   *ฮาร์ดดิส 2 T.B.

*กล้อง 1000 TVL     * Moniter LED TV 32 นิ้ว

*UPS ขนาด 1000 Va  *อุปกรณ์ติดต้ังระบบพร้อมใช้งาน

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาดเนื่องจากครุภณัฑ์ดังกล่าวอยู่นอกมาตรฐานครุภณัฑ์

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ต้ังไว้ 60,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงานขนาดจอไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง

*มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่ 3.0  GHz หรือดีกวา่จ านวน 1 หน่วย

*มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

*มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard DISK) ชนิด SATA  หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB 

หรือมี Solid State DISK ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 60 GB จ านวน 1 หน่วย 

*มี DVD-RW  หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 

*มีช่องเชื่อมต่อระบบเคร่ือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกวา่จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

*มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600:1 และ

มีขนาดไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ประจ าป ี2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ตั้งไว้ 630,000         บาท

1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุกลาง อบต.แม่อ้อ ต้ังไว้ 350,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุกลาง อบต.แม่อ้อ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร

ยาว 14.00  เมตร  สูง 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 84.00 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.แม่อ้อก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2. โครงการก่อสร้างปา้ยที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ต้ังไว้ 280,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างปา้ยที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ

ขนาดกวา้ง 1.30 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบ อบต.แม่อ้อก าหนด

พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งบเงนิอุดหนุน รวม 10,000          บาท

6. หมวดเงนิอุดหนุน  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 10,000          บาท

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

6.1 อุดหนุน อบต.เมืองพาน  ตามโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รวมข่าวสาร

การจัดซ้ือจัดจ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอพาน ต้ังไว้ 10,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอพาน ประจ าป ี2558

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งานบริหารงานคลัง รวม 2,371,800   บาท
งบบคุลากร รวม 1,802,000      บาท

หมวดเงนิเดือน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว
1. หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,802,000      บาท

1.1  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต้ังไว้ 1,260,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.2  เงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 42,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการ

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.3  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 500,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้าง  

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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งบด าเนินการ รวม 539,800         บาท

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 539,800         บาท
ค่าตอบแทน  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 234,800         บาท

2.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น ต้ังไว้ 150,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ  แก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.2  ค่าเช่าบา้น ต้ังไว้ 64,800           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ต้ังไว้ 20,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

และผู้บริหาร

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 205,000         บาท

2.4  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ ต้ังไว้ 170,000          บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 70,000           บาท

   เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับ

   เปน็ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พกั  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ

   เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล

   และ  พนักงานจ้าง   

   ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2. โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ต้ังไว้ 100,000          บาท

   เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินของอบต.

    ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.5  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 35,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย  ดังนี้

*  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์  เช่น  รถยนต์  เคร่ืองพมิพดี์ด  

   รถจักรยานยนต์  เคร่ืองปรับอากาศ  โต๊ะ  ฯลฯ

*  ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  เช่น  ถนน  อาคาร

*  ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น   

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558



70
ค่าวัสด ุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 100,000         บาท

2.6  ค่าวสัดุส านักงาน ต้ังไว้ 70,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุที่ใช้ในการปฏบิติังานของ อบต.

เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษ  สมุดบญัชี  ฯลฯ

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.7  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ต้ังไว้ 30,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  แผ่นซีดี  โปรแกรม

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพวิเตอร์

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งบลงทนุ (ยอดรวม) รวม 30,000          บาท

3. หมวดค่าครภุณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 30,000          บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ์ ตั้งไว้ 30,000          บาท

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ต้ังไว้ 30,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน 

ขนาดจอไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

*มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกวา่ 3.0  GHz หรือดีกวา่จ านวน 1 หน่วย

*มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

*มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard DISK) ชนิด SATA  หรือดีกวา่ 

ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB 

หรือมี Solid State DISK ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 60 GB จ านวน 1 หน่วย 

*มี DVD-RW  หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 

*มีช่องเชื่อมต่อระบบเคร่ือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกวา่จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

*มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600:1 และ

มีขนาดไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ประจ าป ี2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

………………………………………………………….


