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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ ์

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจายงบกลาง 

…………………………………. 
 

งบประมาณรายจายงบกลางกับสํานักปลัด  14,940,864 บาท 

รายจายงบกลาง ตั้งไวรวม      1,292,944 บาท   

1  งบกลาง  ( 510000 )   ตั้งไว     1,292,944 บาท   แยกเปน 
1.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)  ตั้งไว  170,000  บาท  เพ่ือจายเปน

คาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจางของ อบต.ในอัตรารอยละ ๕ ของคาจางและเงินเพ่ิมการ
ครองชีพ และคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับผูชวยครูผูดูแลเด็ก ในอัตรารอยละ ๕ ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง  (00410) งานงบกลาง (00411) 
 1.2  ประเภทเงินสํารองจาย (111000 )  ตั้งไว   679,577 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายกรณีจําเปน
หรือเรงดวนเพ่ือการชวยเหลือ การปองกัน บรรเทาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน หรือ
ผูประสบภัยพิบัติตางๆในพ้ืนท่ีเปนการเบื้องตน เชน  ดานอุทกภัย วาทภัย อัคคีภัย ภัยแลง และอ่ืน ๆ ตั้งจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
 1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (120100)   
ตั้งไว 233,250 บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน โดยสมทบจํานวน
รอยละ 1 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410 ) งานงบกลาง (00411 )    
         1.4 ประเภทเงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ (121000) ตั้งไว  177,117 บาท เพ่ือจาย
เปนเงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ของ อบต. ขนาดกลาง รายไดไมรวมเงินอุดหนุนท่ัวไปปท่ีผานมาตั้งแต  6  ลานบาทข้ึนไป  สมทบ
รอยละ 40 ของเงินคารายหัว 45 บาท จํานวนประชากร  9,211 คน  (ขอมูล ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2558) 
ตามหนังสือ ท่ี สปสช.5.33/ ว 0026  ลงวันท่ี 23 มกราคม 2557  ท่ี ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานงบกลาง  (00410 )  งานงบกลาง  (00411 ) 

1.5 ประเภทเงินคาเชาท่ีดิน (111100)  ตั้งไว  3,000  บาท เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดินของวัดขุนสิทธิ์
เพ่ือใชเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานโพธิ์     ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  

1.6  ประเภทเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  (รหัสบัญชี 110900)   ตั้งไว   30,000  บาท เพ่ือจายเปนคา
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน  5 คน ๆ ละ 500  บาท จํานวน 12  เดือน เบิกจายตามระเบียบฯ ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411) 
 

........................................................................................................ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ ์

อําเภอเมืองตรัง    จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

                               หนวยงาน    สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

............................................................... 

ประมาณการรายจายท้ังส้ิน  13,647,920 บาท            

รายจายประจํา  ตั้งไว   12,762,720  บาท 

1. งบบุคลากร  (520000) ตั้งไว   6,466,720  บาท  แยกเปน 

 1.1 เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)  ตั้งไวรวม  2,571,120 บาท  แยกเปน 
(1)  ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก (210100)    ตั้งไวรวม     514,080  บาท   

เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนใหกับนายก อบต. และรองนายก อบต. รวมจํานวน  3   คน  คือ 
                        -    เงินคาเงินเดือนนายก อบต.                จํานวน       1    คน 
                             -    เงินคาเงินเดือนรองนายก อบต.               จํานวน       2     คน              
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(2) ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (210200) ตั้งไวรวม 42,120 บาท  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง ใหกับนายก อบต. และรองนายก อบต. จํานวน 3 คน  คือ 
                             -    เงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงนายก อบต.         จํานวน       1  คน 
                              -    เงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรองนายก อบต.   จํานวน       2  คน              
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(3) ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  (210300)   ตั้งไวรวม   42,120   บาท   
เพ่ือจายเปนคาเงินคาตอบแทนพิเศษใหกับนายก อบต. และรองนายก อบต. จํานวน  3   คน  คือ 
                            -  เงินเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.  จํานวน       1  คน 
                               -  เงินเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน       2 คน              
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(4)  ประเภทเงินเดือนเลขานุการนายก อบต. (210400)   ตั้งไวรวม  86,400 บาท เพ่ือจายเปน
เงินเงินเดือน ใหกับเลขานุการนายก อบต. จํานวน  1  คน  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(5) ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (210600) ตั้งไว 1,886,400 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา อบต.  
รวมจํานวน  21  คน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
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1.2  เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)     ตั้งไวรวม   3,895,600   บาท  แยกเปน 

 (1)  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   (220100)  ตั้งไวรวม   2,404, 000   บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  9   อัตรา   คือ  
   -   เงินเดือนปลัด อบต.      จํานวน    1     อัตรา 
   -   เงินเดือนรองปลัด อบต.   จํานวน    1     อัตรา 
   -   เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด   จํานวน    1     อัตรา 
   -   เงินเดือนเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน    1     อัตรา      
   -   เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน   จํานวน    1     อัตรา              
   -   เงินเดือนบุคลากร    จํานวน    1     อัตรา            
   -   เงินเดือนเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน    1     อัตรา 
               -   เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ   จํานวน    1     อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(2)  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200)  ตั้งไว   67,200  บาท  เพ่ือจายเปน
เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิท่ีระเบียบขอกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.กําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานท่ัวไป (00111)   

(3) ประเภทเงินประจําตําแหนง  (220300) ตั้งไว  176,400  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง
นักบริหารงาน อบต.8  หรือตําแหนงอ่ืน ๆ ตามสิทธิระเบียบฯ หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได   ปรากฏตามแผนงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารงานท่ัวไป (00111)   

(4)  ประเภทเงินคาตอบแทนพนักงานจาง  (220600) ตั้งไว  1,108,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตามสิทธิท่ีระเบียบขอกฎหมาย,หนังสือสั่ง
การหรือ ก.อบต.กําหนด  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน  9  อัตรา  คือ 

(4.1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  4  อัตรา   คือ 
-   ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ          จํานวน   1   อัตรา       
-   ตําแหนงพนักงานขับรถยนต          จํานวน   1   อัตรา 
-   ตําแหนงผูชวยจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  จํานวน   1   อัตรา 
-   ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  จํานวน  1   อัตรา 

 (4.2) คาจางพนักงานจางท่ัวไป    จํานวน   5   อัตรา   คือ 
-   ตําแหนงคนงานท่ัวไป                                 จํานวน   1   อัตรา  
-  ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  จํานวน   1   อัตรา 
-  ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ   จํานวน   3  อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   

(5)  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ของพนักงานจาง (220700) ตั้งไว   140,000    บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง  และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามสิทธิท่ีระเบียบขอกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการหรือ ก.อบต. กําหนด    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111)   
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2.งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไวรวม   6,296,000  บาท   
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         ตั้งไวรวม     3,441,000         บาท  

1 คาตอบแทน  (531000)    ตั้งไวรวม    723,000  บาท  แยกเปน 

          (1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.(310100) ตั้งไว 423,000 บาท                  

               (1.1)  คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน, คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงาน
สวนตําบล คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง  คาเงินรางวัล  เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้ง
คราวท่ีชวยเหลือประชาชนในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต. หรือ ตามคําส่ังของอบต.ท่ีมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯลฯ   ตั้งไว  20,000  บาท   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

      (1.2)  คาตอบแทนในการปองกันโรคพิษสุนัขบาและยาคุมกําเนิดและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งไว  53,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 

     (1.3)  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ   ตั้งไว  
350,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี ตามสิทธิท่ีระเบียบขอกฎหมาย หนังสือสั่ง
การหรือ ก.อบต.กําหนด ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ ตั้งจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 

(2) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  (310300)  ตั้งไว 60,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ,
วันหยุดราชการ,วันหยุดนักขัตฤกษ รวมถึงบุคคลท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งของอบต. ท่ีมีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบฯ   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(00110)  งานบริหารท่ัวไป  (00111) 

(3) ประเภทคาเชาบาน  (310400)  ตั้งไว 180,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงาน
สวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)  

(4)  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว 60,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล,ผูบริหารและผูมีสิทธิ  เบิกจายตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 
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2.  คาใชสอย   (532000)  ตั้งไวรวม    1,933,000  บาท  แยกเปน 
2.1) ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100) ตั้งไวรวม 810,000 บาท เพ่ือจายดังนี้  

                    - คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือเพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ เอกสารตาง ๆ ฯลฯ 
           - คาธรรมเนียมท้ิงขยะ  และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
                     - คารับวารสาร  เพ่ือจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ ,นิตยสาร, หนังสือคูมือการ
ปฏิบัติงาน, หนังสือราชกิจจาหรือหนังสือท่ัวไป  ฯลฯ  

-  คาใชจายในการดําเนินการคดีและทํานิติกรรมตาง  ๆ 
- คาโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ  เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ 

คาลงนามถวายพระพร คาจางจัดทําวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจางโฆษณาประชาสัมพันธ 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 

           - คาจางเหมาบริการอ่ืน  ๆ   สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํากิจการ
อยางใดอยางหนึ่งใหกับองคการบริหารสวนตําบล  คาจางเหมารักษาความปลอดภัยท่ีทําการ  อบต.  เพ่ือจาย
เปนคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล  คาจัดทําแผนไวนิล  
คาจัดทําวารสารขององคการบริหารสวนตําบล  เอกสารตาง  ๆ   คาเชาครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืน   เพ่ือใชใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ อบต. ฯลฯ 
           - คาประกันภัยรถราชการ  เพ่ือจายเปนคาประกันภัยรถ อบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ไดแก  รถ
สวนกลาง  รถประจําตําแหนง  รถมอเตอร  รถบรรทุกขยะ รถรับรอง(ถามี) ฯลฯ ท่ีไดมาโดยการซ้ือ  การรับ
บริจาคหรือไดรับความชวยเหลือ  
           - ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได และเงินอุดหนุนท่ัวไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป  (00111)   เปนเงิน  280,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240)   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)  
เปนเงิน  530,000 บาท 
        2.2) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200) ตั้งไวรวม 35,000 บาท  

(2.2.1) คารับรองและพิธีการ  ตั้งไวรวม   35,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้ 
(2.2.1.1)   คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตั้งไว  15,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม กระเชาดอกไม/ของขวัญ, รวมถึงคาบริการและคาใชจายอ่ืนจําเปนตองจาย
เก่ียวกับการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศนงาน ,ตรวจการปฏิบัติงานของอบต. และรวมถึงเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของท่ีรวมตอนรับ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

(2.2.1.2)   คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ 
อนุกรรมการ  การประชุมตาง ๆ ตั้งไว  20,000  บาท เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช และอ่ืนๆ
ท่ีจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหวางทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)  งานบริหาร
ท่ัวไป  (00111) 
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(2.3) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 
(320300)  ตั้งไวรวม  1,028,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (450,000  บาท) 

(2.3.1) คาใชจายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซอม  ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. เชน คายานพาหนะ  คาวัสดุอุปกรณในการการเลือกตั้ง 
คาตอบแทน    คาเบี้ยเลี้ยงและ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ตั้งจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 

(2.3.2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว  280,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาลงทะเบียน  คาทางดวนพิเศษ  ฯลฯ  การเดินทางไปราชการของผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจางหรือบุคคลอ่ืนตามคําสั่งของอบต.ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 

(2.3.3) คาใชจายเกี่ยวกับโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากรของ อบต.             
ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากรของ 
อบต.ไดแกผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคลอ่ืนตามคําสั่งของอบต. ตั้ง
จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111)  

              (2.3.4)   คาใชจายในการดําเนินคดี คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมท่ีดิน และคาระวาง 
ขององคการบริหารสวนตําบล   ตั้งไว   5,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินคดีขององคการบริหารสวน
ตําบล คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมท่ีดิน คาระวาง  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   (00110  งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
               (2.3.5)  คาใชจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล ของท่ีระลึก  ตั้งไว  5,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมตางหรือโครงการตาง ๆ  ของ อบต.  และท่ีหนวยงานองคกร
เอกชนขอรับการสนับสนุน  ท่ีมีความจําเปนและความเหมาะสม เชน ของรางวัลตามโครงการพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานดีเดนประจําปฯลฯ ของท่ีระลึกอันบงบอกถึงสัญลักษณ/เอกลักษณของจังหวัดตรังหรือของ
ตําบลบานโพธิ์ในดานตางๆ ไวสําหรับมอบแกแขกผูมาเยือน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
              (2.3.6)  คาใชจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม   กระเชาดอกไมและพวงมาลา   ตั้งไว 5,000
บาท  เพ่ือจายเปนคาพวงมาลา  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และอ่ืน ๆ   สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ  ตาม
วาระและโอกาสท่ีจําเปน   และมีความสําคัญ  เชน   วันปยมหาราช  วันแมแหงชาติ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)  งานบริหาร (00111)    
             (2.3.7)  คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีหรือท่ีเกี่ยวเนื่องในงานรัฐพิธีตางๆ ตั้งไว 65,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีหรือท่ีเก่ียวเนื่องในงานรัฐพิธีตางๆ เชน คาใชจายในการจัดงานและ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ( 5 ธันวามหาราช) , คาใชจายในการจัดงาน
และกิจกรรมวันแมแหงชาติ (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา) , คาวัสดุงานรัฐพิธี เชน ธงตาง ๆ ตร
สัญลักษณ  พระบรมฉายาลักษณ  พระบรมสาทิสลักษณ  คาใชจายในการจัดงานและกิจกรรมวันสําคัญอ่ืนๆ ท่ี
ทางราชการกําหนด เชน  งานวันปยมหาราช  วันจักรี เปนตน เพ่ือเปนคาใชจายในพิธีเปดงาน คาเครื่องราช
สักการะ คาพานพุม พานดอกไม พวงมาลา คาวัสดุอุปกรณ คาพลุดอกไมไฟ คาใชจายในพิธีสงฆ  คาจัดตกแตง
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สถานท่ี คาเชาเวทีและเครื่องเสียง คาเชาเต็นท โตะ เกาอ้ี คาจางเหมามหรสพ คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาตอบแทนการแสดง  คาสมนาคุณพิธีกรและกรรมการตัดสิน  คาวัสดุ  คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   

             (2.3.8)  โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี   ตั้งไว  50,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ 
อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการรวมกับหนวยงานอ่ืนนอกสถานท่ี เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    (40,000 บาท)       

            (2.3.9) คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนตามโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  ตั้งไว 20,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชน คาวัสดุอุปกรณ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน อปพร. คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี อบต.ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืนตามระเบียบฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)  

   (2.3.10) คาใชจายโครงการตั้งดานตรวจและสายตรวจเฝาระวังในพ้ืนท่ีของหนวยเฉพาะกิจ 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งไว  20,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชน ไวนิล ไฟฉาย 
ถานไฟฉาย ไฟแวบ (หรือไฟวับวาม)   เสื้อกันฝน หมวก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
(00121)  

แผนงานสาธารณสุข   (118,000  บาท) 

              (2.3.11)  คาใชจายตามโครงการสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข  ตั้งไว 118,000 บาท          
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)   เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้  

    - คาใชจายตามโครงการฝกอบรมปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส ตั้งไว 20,000 
บาท เพ่ือจายเปน คาใชจายในการรณรงค หรือปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส หรือ คาฝกอบรมฯ ฯลฯ เชน 
คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาอาหารและเครื่องดื่ม คายาและสารเคมีตาง ๆ คาปาย
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ 

 
                      - คาใชจายตามโครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว  93,000 บาทเพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมรณรงคปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
ยาคุมกําเนิดสุนัข/แมว    และอ่ืน ๆ  เชน คาใชจายในการฝกอบรมอาสาปศุสัตว  คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
พาหนะเดินทาง คาวัสดุ อุปกรณ สารเคมีปองกันหรือกําจัดพาหนะนําโรค วัคซีนปองกัน เปนตน และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 
                       - คาใชจายตามโครงการปองกันและกําจัดพาหนะของโรคติดตอนําโดยแมลงและโรค
ระบาดอ่ืน  ตั้งไว 5,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและกําจัดพาหะของโรคติดตอ โรค
มาลาเรีย โรคไขเลือด ออกโรคทองรวง โรคตาแดง โรคฉ่ีหนู โรคไขหวัดนก โรคปาก เทาเปอย โรคระบาดอ่ืน 
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ๆ เชน คาใชจายในการฝกอบรมอาสาปศุสัตว คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะเดินทาง คาวัสดุ อุปกรณ 
สารเคมีปองกันหรือกําจัดพาหนะนําโรค ทรายอะเบท วัคซีนปองกัน คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  ฯลฯ 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (180,000 บาท) 

(2.3.12)  คาใชจายในการจัดทําประชาคมหรือจัดทําแผนชุมชนหรือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน    
ตั้งไว   20,000   บาท   เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําประชาคมหรือจัดทําแผนชุมชนหรือจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐาน เพ่ือนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาของ อบต.  สําหรับเปนคา อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ   คาปายประชาสัมพันธ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ   ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

               (2.3.13) คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมสตรี/กลุมอาชีพ/สงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน ตั้งไว 30,000 บาท   เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมสงเสริม กลุมสตรีและกลุมอาชีพตางๆ 
หรือสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาฝมือการผลิตสินคา OTOP ใหแกกลุมสตรี 
และกลุมอาชีพตางๆ สงเสริมการมีงานทํา เชน คาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะ
เดินทาง คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล ของท่ีระลึก เงินรางวัล คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี อบต.ดําเนิน การเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืนฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็ง ใหชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

(2.3.14)  คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติด          
ตั้งไว   30,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนโครงการ/ คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค
เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดผูติดยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือชุมชน กิจกรรมบําบัด
ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด เปนตน  สําหรับ กลุมเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชนและบุคคลกลุมเสี่ยง
ภัย  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาน้ํายาและสารเคมีตรวจสารเสพติด 
คาปายประชาสัมพันธและคาใชจายอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี อบต.ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับ
หนวยงานอ่ืน ตามระเบียบฯ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  

      (2.3.15)   โครงการคนไทยใจอาสา   ตั้งไว    30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
ดําเนินการโครงการ ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  ในตําบลบานโพธิ์   เชน  เปนคาวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม  วัสดุและเอกสารตางๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) 

      (2.3.16)  คาใชจายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของ
คนในชาติ   ตั้งไว    40,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคนในชาติ เชน  การฝกอบรม ประชุม  การชี้แจงทําความเขาใจ  การจัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน  (00252) 

      (2.3.17)   คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรี
และครอบครัว   ตั้งไว  30,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาสตรีดานตาง ๆ ไดแก การ
สงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน  การสงเสริมพัฒนาสตรีในดานตาง ๆ การสงพัฒนาพัฒนาความรูใหแก
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บุคลากร/พนักงานทองถ่ิน การใหความรูเพ่ือครอบครัวแกประชาชนในพ้ืนท่ี การเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวางสมาชิกในครอบครัว การปองกันและแกไขปญหาครอบครัว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน  (00252) 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห  (100,000 ) 
(2.3.18)   คาใชจายในการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม    ตั้งไว   40,000 บาท เพ่ือ

จายเปนเงินสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ครอบครัวยากจน เด็กยากจน เด็กกําพรา  คนพิการและ
ผูดอยโอกาส ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห 
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)   
               (2.3.19)   โครงการเย่ียมบานผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม   ตั้งไว   60,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในดําเนินการตามโครงการเยี่ยมผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคมตําบล ใหแก 
ผูสูงอายุ คนพิการ  เด็ก ครอบครัวยากจน  คนไรท่ีพ่ึง  ฯลฯ  เชน  ยารักษาโรค  ไมเทา  เครื่องอุปโภคบริโภค 
ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)  

 

 แผนงานการเกษตร   (90,000  บาท) 
(2.3.20)  คาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว/โครงการตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศษานุวงศ   ตั้งไว  
30,000  บาท  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพระราชดําริ , พระราชเสาวนีย หรือโครงการกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เชน โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ,โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 
โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองขางทางถนนหรือ
สถานท่ีตางๆ , โครงการปรับปรุง ซอมแซมฝายหรือแหลงน้ําธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ  เปนตน   สําหรับเปน
คาใชจายตาง ๆ  เชนคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา คาวัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ํา คาพันธุปลา อาหาร
ปลา  คาพันธไม  พันธหญา คาปุย คาวัสดุการเกษตร  คาจางเหมาบริการ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาปายประชาสัมพันธและคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี อบต.
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏ
ตามแผนงานการเกษตร(00320)  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  (00322) 

 (2.3.21)  คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพการเกษตร และปศุสัตว  ตั้งไว  
30,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพเกษตร ประมง และปศุสัตว หรือ 
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดฝกอบรมเพ่ิมความรูแกกลุมเกษตรกร และกลุมเลี้ยงสัตว ภายใน
ตําบล  เชน คาพันธุพืช  คาจัดซ้ือพันธุสัตวตางๆ คาปุย คาอาหารสัตว  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ
เดินทาง คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล ของท่ีระลึก เงินรางวัล  คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี อบต.ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน   
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริม
การเกษตร (00321)      
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      (2.3.22) คาใชจายตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแกกลุม
เกษตรกรตําบลบานโพธิ์ และโครงการสงเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน เชน คาใชจายคาพันธุพืช  คา
จัดซ้ือพันธุสัตวตางๆ คาปุย คาอาหารสัตว  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาพาหนะเดินทาง คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล ของท่ีระลึก เงินรางวัล  คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี อบต.ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)   

แผนงานเคหะและชุมชน (50,000  บาท) 
       (2.3.23) คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งไว 50,000 

บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยใหแก คณะผูบริหาร 
พนักงาน อบต., สมาชิกสภา อบต.,หัวหนาสวนราชการภายในตําบล.,ผูนําชุมชน.,  อสม. ฯลฯ  เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ  คาถายเอกสาร ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
(00240)   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)  
       (2.4) ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)  ตั้งไว  60,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซม
บํารุงรักษาครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆ  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ   เชน   รถยนตสวนกลาง, รถจักยาน
ยนต  รถบรรทุกขยะ ตู โตะ เครื่องปรับอากาศ หรือ ทรัพยสินและวัสดุตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและ
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 
 

 3. คาวัสดุ (533000)  ตั้งไวรวม   785,000   บาท  แยกเปน 
  (1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  (330100)    ตั้งไว   80,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
วัสดุสํานักงาน  จัดซ้ือผงหมึกเครื่องถายเอกสาร สิ่งของเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน อบต. เชน ปากกา ซอง
ใสเอกสาร  แฟม แบบพิมพตาง ๆ   ตรายาง ธงชาติ วัสดุรัฐพิธีตาง ๆ    พระบรมฉายาลักษณ พระพุทธรูป ตู
ยาสามัญ  กุญแจ มูลี่ มานปรับแสง พรม แผงก้ันหอง กระดานไวทบอรดพรอมขาตั้ง หรือศูนยตาง ๆ แผนปาย
จราจร หรือแผนปายตาง ๆ  ฯลฯ รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   

                  (2)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  (330300)  ตั้งไว  35,000 บาท  เพ่ือจายเปน 

คาวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ไมกวาด  ถุงมือ  ถุงขยะ สบู ผงซักฟอก แกวน้ํา ชุดกาแฟ 
ชอนกาแฟ น้ํายาเช็ดกระจก กระจกเงา ถาด มีด   ทิชชู กระติกน้ําแข็ง และอ่ืนๆรวมถึงคาจัดซ้ือน้ําสะอาด น้ํา
ดื่ม ชา กาแฟ ฯลฯ เพ่ือบริการประชาชนผูมาติดตอราชการฯลฯ รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) เปนเงิน 35,000 บาท 

(3) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900) ตั้งไว 25,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เวชภัณฑยา  คาสารเคมี  ทรายอะเบท  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ถุงมือ 
สําลี และผาพันแผล ยาสามัญประจําบาน  ชุดพนหมอกควัน ยาฉีดหญาฯลฯ รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   (00221) 
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                 (4) ประเภทคาวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว 10,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  พันธุพืช/สัตว ปุย วัสดุอุปกรณเพาะชํา จอบ เสียม 
มีด มีดพรา  กรรไกรตัดก่ิงไม สปริงเกอร ฯลฯ รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) 

             (5)  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  (331100)  ตั้งไว  5,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  ถานใสกลอง ถานใสเครื่องขยายเสียง(โทรโขง) กระดาษโปสเตอร พูกัน สี   
กระดานอัด เทปบันทึกเสียง ฟลมถายรูป ฯลฯ รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

                (6)  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  (331400)   ตั้งไว   80,000  บาท เพ่ือจายเปนคา
วัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน  เชน ตลับผงหมึก แผนซีดี เมาท แผนกรองแสง จอคอม สายเคเบิล 
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิบ อารดดิส  CPU หนวยความจํา (แรม) ฯลฯ  หรือเพ่ือจายเปนคาวัสดุ 
อุปกรณคอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน  เชน โปรแกรมสําเร็จรูป    โปรแกรมตานไวรัส   โปรแกรมคอมพิวเตอร
ท่ีมีราคาหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป      
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

 (7)   ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  (รหัสบัญชี  330200)  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาสิ่งของเครื่องใชไฟฟาตางๆ   เชน  หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา สายไฟฟา ฟวส ฯลฯ  รวมท้ังรายจายท่ี
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   (00110)  งานบริหารท่ัวไป   (00111) 

          (8)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ( 330700)   ตั้งไว  30,000  บาท   เพ่ือจาย
เปนคาดัดแปลง  ตอเติม   แบตเตอรี่  ยางรถยนต  รถจักรยานยนต ฯลฯ  เพ่ือใชในภารกิจตาง ๆ   ของ
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ  รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตนฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป   (00111)     
                   (9)  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  (330800)  ตั้งไว  500,000  บาท เพ่ือจายเปน
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  สําหรับใชรถยนต  รถจักรยานยนต รถบรรทุกขยะ และเครื่องตัดหญา  ฯลฯ  
ขององคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  
งานบริหารท่ัวไป (00111)  
         (10) ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ (331700)  ตั้งไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ   ฯลฯ  
รวมท้ังรายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 
 

 2.4   หมวดคาสาธารณูปโภค  (534000)    ตั้งไวรวม   2,855,000  บาท  แยกเปน 
(2.4.1) ประเภทคาไฟฟา (340100)  ตั้งไว  2,800,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาไฟฟา

สําหรับสํานักงานท่ีทําการ อบต. ประปาของ อบต. ไฟฟาสาธารณะหรืออาคารสถานท่ีท่ีอยูในความดูแล
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รับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(2.4.2) ประเภทคาโทรศัพท (340300)  ตั้งไว  20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท
สําหรับสํานักงานท่ีทําการ อบต. และรวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(2.4.3) ประเภทคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย(340400)ตั้งไว 5,000 
บาท   เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย  คาอากรแสตมป คาเชาตูไปรษณีย   โทรสาร  
คาพัสดุภัณฑ  และรวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการของไปรษณีย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

(2.4.4)  คาบริการโทรคมนาคม  (340500) ตั้งไว   30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาโทร
ภาพหรือโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  เว็บไซ คาเชาคูสายใน
การเชื่อมตออินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืน ๆ และรวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

3.  งบลงทุน ตั้งไวรวม  473,200  บาท 

         หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไวรวม   473,200  บาท 

         3.1 คาครุภัณฑ  (541000)  ตั้งไว  323,200  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้ 

      (1)  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (410100) ตั้งไว  130,000 บาท 
   (1.1) คาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว ดําและสี)  ตั้งไว  130,000 บาท 
  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              -ความเร็ว 20 แผนตอนาที 
        -เปนระบบมัลติฟงกชั่น 
        -เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได  
เปนรายการท่ีไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

    (2)  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร(411600)  ตั้งไว   43,200  บาท   

          (2.1)  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 

        ตั้งไว  21,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไมนอยกวา  10 แกน (10 
core) ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา  2 แกนหลัก (2 core) และมี
หนวยความจํา แบบ  Smart Cache  Memory) ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.7 GHz หรือ 



31 
 

 

3) ในกรณีท่ีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา  2 แกนหลัก (2 core) และมี
หนวยความจํา แบบ  Smart Cache  Memory) ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz  

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

    -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

    -มีจอภาพนิด WXGA  หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

    -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

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

                        หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

   -สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g,n)  และ Bluetooth    

 เปนรายการท่ีไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ  
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

          (2.2)   คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว  16,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                    -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

                    -มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

                   -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

                     -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

                     -สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

                     -มีชองเชื่อมตอ  (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวน 

                               ไมนอยกวา 1 ชอง  

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

                     หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

                              -สามารถใชไดกับ A4, Letter , Legal และ Custom  โดยมีถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 250 แผน  

เปนรายการท่ีไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 (2.3)   คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว 6,200 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                    -มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  

                    -สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
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เปนรายการท่ีไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

                   

              (3) ประเภทครุภัณฑอ่ืน (411700)  ตั้งไว   150,000  บาท   

             (3.1) คาจัดซ้ือถังขยะเคมีขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร  จํานวน  230  ใบ  ตั้งไว   
150,000  บาท   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 

     3.2  ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆ(411800) ตั้งไว   
150,000  บาท   เพ่ือจายเปนคา บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ,เพ่ือจายเปนคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถยนตสวนกลาง,รถจักยาน
ยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร หอกระจายขาวประจําหมูบานหรือทรัพยสิน
อ่ืน ๆ ฯลฯ อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด และรายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอ
หนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานบริหารท่ัวไป   (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111) 

4.งบเงินอุดหนุน  (560000) ตั้งไวรวม     392,000     บาท  แยกเปน 

4.1 เงินอุดหนุน (561000)  ตั้งไวรวม      392,000     บาท  แยกเปน 
(1) ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน (610100)  ตั้งไวรวม  14,000 บาท 

 (1.1)  อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบานควน   ตั้งไว  14,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
อุดหนุนใหกับ อบต.บานควน  ตามโครงการพัฒนาและสงเสริมศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน อําเภอเมืองตรัง รายละเอียดตามโครงการฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  งานบริหารท่ัวไป (0011)   

(2)  เงินอุดหนุนเอกชน  ตั้งไวรวม  378,000  บาท                     
(2.1) อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน  หมูท่ี  1-10  ตั้งไว  150,000 บาท  เพ่ือจาย

เปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน  ไดแก  หมูท่ี 1-10  ตําบลบานโพธิ์   หมูบานละ 
15,000 บาท  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขของหมูบาน สําหรับการสงเสริมสนับสนุนพัฒนางานดาน
สาธารณสุขและกิจกรรมกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ตามแผนสาธารณสุขหมูบานและหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  

 (2.2)  อุดหนุนกิจกรรมคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1-10  ตั้งไว  228,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญๆ หรืออกิจกรรมของหมูบาน  จํานวน  10  หมูบาน เชน วันสําคัญ
ตาง ๆ  หรือ วันประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ฯลฯ  (หมูท่ี  1,2,3,5  หมูละ  25,000  บาท   หมูท่ี 4,6,8,10 หมู
ละ  22,000 บาท  หมูท่ี 7,9  หมูละ  20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) 
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5. งบรายจายอ่ืน  (550000)     ตั้งไวรวม 20,000  บาท  แยกเปน 
5.1 รายจายอ่ืน ( 551000 )    ตั้งไวรวม      20,000  บาท   

(1)  คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึงไมใชเพ่ือการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง (510100)   ตั้งไว  20,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาจางท่ี
ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึงไมใชเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง เชน   คาจางบริหารการจัดการระบบตาง  คาจางสถาบันกลางในการออกแบบสํารวจและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ อบต.ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป  (00111) 

......................................................................................... 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ 

อําเภอเมืองตรัง    จังหวดัตรัง 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน   สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

............................................................... 

ประมาณการรายจายทั้งสิ้น  3,995,476   บาท     

รายจายประจํา  ตั้งไว   2,381,776  บาท 

1. งบบุคลากร  (520000) ตั้งไว   486,660  บาท  แยกเปน 

1.1  เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)     ตั้งไวรวม   486,660   บาท  แยกเปน 
 (1)  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา ตั้งไว  264,660  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00111) 

 (2) ประเภทเงินประจําตําแหนง  (220300) ตั้งไว  42,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง
นักบริหารการศึกษา 6 หรือตําแหนงอ่ืน ๆ ตามสิทธิระเบียบฯ หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00111)   

 (3)  ประเภทเงินคาตอบแทนพนักงานจาง  (220600) ตั้งไว  180,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตามสิทธิท่ีระเบียบขอกฎหมาย,หนังสือสั่ง
การหรือ ก.อบต.กําหนด  ใหแกพนักงานจาง จํานวน  1  อัตรา  คือ 

  - คาจางพนักงานจางตามภารกิจ     จํานวน   1  อัตรา   คือ 
   ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก     จํานวน   1   อัตรา       

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00111)   

2.งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไวรวม   1,895,116  บาท   
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         ตั้งไวรวม  1,859,116  บาท  

1 คาตอบแทน  (531000)    ตั้งไวรวม  89,000 บาท  แยกเปน 

(1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.(310100)ตั้งไว 78,000  บาท                  

      (1.1)  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล  และเงินอ่ืนๆ  ตั้งไว  78,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษและเงิน
อ่ืน ๆ ตามสิทธิท่ีระเบียบขอกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.กําหนด ใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00111) 
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(2) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  (310300)  ตั้งไว 3,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งของอบต. ท่ีมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00111) 

(3)  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว 8,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล,ผูบริหารและผูมีสิทธิ  เบิกจายตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00110) งานบริหารงานท่ัวไป 
เก่ียวกับการศึกษา (00111) 

 

2  คาใชสอย   (532000)  ตั้งไวรวม  865,720 บาท  แยกเปน 
(2.1) ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100) ตั้งไวรวม  128,000  บาท เพ่ือจายดังนี้  

                - คาจางเหมาบริการตางๆ เชน ถายเอกสาร เขาปกหนังสือ คาจางเหมาสอนนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร เขาปกหนังสือ คาจางเหมาสอนนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00110) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00111)   
 (2.2)  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)  ตั้งไว    8,000  บาท 
 แผนงานการศึกษา (8,000 บาท) 
  (2.2.1)   คารับรองและพิธีการ ตั้งไวรวม   8,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้ 
     - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว  3,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม  กระเชาดอกไม/ของขวัญ  รวมถึงคาบริการและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนตองจายเก่ียวกับการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน , ตรวจการปฏิบัติงานของ อบต. และ
รวมถึงเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของท่ีรวมตอนรับ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา (00110) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00111) 

     - คาเล้ียงรับรองการประชุมตาง ๆ    ตั้งไว  5,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม  เครื่องใช  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา (00110) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00111)   

(2.3)  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 
(320300)  ตั้งไวรวม 719,720  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้ 

     แผนงานการศึกษา (479,720 บาท) 
                      (2.3.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตั้งไว  40,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน คาทางดวนพิเศษ ฯลฯ    และคาใชจายอ่ืนๆ 
สําหรับการไปฝกอบรมหรือสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสวน
การศึกษา ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00110) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00111)   
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              (2.3.2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 376,000 บาท 

           (1) คาใชจายเปนคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บานโพธิ์ ตั้งไว  
336,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บานโพธิ์  
จํานวน 60 คน อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 280 วัน   

           (2)   คาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานโพธิ์  ตั้งไว  
15,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจาย เชน การจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ   การจัดงานสงทายปเกาตอนรับป
ใหมตามวิถีพุทธ  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานโพธิ์ ฯลฯ    

 (3)  คาใชจายในการประชุมผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งไว 5,000 บาท เปน
คาใชจายสําหรับเปน คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  

    

 (4)  คาใชจายตามโครงการสิ่งแวดลอมกับการเรียนรูสูพัฒนาการเด็กปฐมวัยตั้งไว 20,000 
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการดังกลาวเชน คาพันธุไม คามาหิน และคาวัสดุอุปกรณ อ่ืนๆ 

ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)  

          (2.3.3) คาใชจายในโครงการเขาคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจําป 2559     ต้ังไว 

63,720 บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการหมูบานถือศีล 5 โดยมีกิจกรรมเขาคายอบรม คุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ประจําป 2559 ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
(00111) 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

                   (2.3.4) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบานโพธิ์ ตั้งไว  240,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬา   คาอุปกรณสําหรับการฝกซอม/แขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบล
บานโพธิ์ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ    (00262) 

 
  (2.4) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (320400) ตั้งไวรวม 10,000  บาท    

- คาใชจาย เพ่ือจายเปนคา บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆใหสามารถใช 
งานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร หรือทรัพยสินอ่ืนๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนการศึกษา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00111) 
 

      3  คาวัสดุ (533000)  ตั้งไวรวม  904,396 บาท  แยกเปน 

  (1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  (330100)    ตั้งไว   5,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
วัสดุสํานักงาน  เชน ปากกา ซองใสเอกสาร  แฟม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป     
ปรากฏแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
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                  (2)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  (330300)  ตั้งไว 10,000 บาท  เพ่ือจายเปน 
คาวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ไมกวาด  ถุงมือ  ถุงขยะ สบู ผงซักฟอก แกวน้ํา ชุดกาแฟ 
ชอนกาแฟ น้ํายาเช็ดกระจก กระจกเงา ถาด มีด   ทิชชู กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง และอ่ืนๆรวมถึงคา
จัดซ้ือน้ําสะอาด น้ําดื่ม ชา กาแฟและอ่ืน ๆ เพ่ือบริการประชาชนผูมาติดตอราชการและอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
(00211) เปนเงิน 10,000 บาท                 

                (3)  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  (331400)   ตั้งไว   20,000  บาท เพ่ือจายเปนคา
วัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน  เชน ตลับผงหมึก แผนซีดี เมาท แผนกรองแสง จอคอม สายเคเบิล 
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิบ อารดดิส  CPU หนวยความจํา (แรม) ฯลฯ  หรือเพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน  เชน โปรแกรมสําเร็จรูป    โปรแกรมตานไวรัส   โปรแกรมหรือซอฟตแวร ท่ีมี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป      
ปรากฏแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)  

(4)  ประเภทสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา  (รหัสบัญชี 331300 )   ตั้งไว   50,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาใหกับหมูบานละ 5,000 บาท  เชน  ตะกรอ ฟุตบอล  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00262)           

          (5)   ประเภทคาวัสดุอาหารเสริม (นม)   (รหัสบัญชี  330400)  จํานวน  4  รายการ  
ตั้งไว   819,396    บาท  แยกเปน 

             (5.1)  คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนวัดโพธาราม   ตั้งไว  191,620 บาท  เพ่ือ
จายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดโพธาราม  นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปท่ี   6  
จํานวน   100  คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558)  อัตราคนละ  7.37   บาท  จํานวน  260  วัน      
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) 

             (5.2)  คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์   ตั้งไว  289,346  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์  นกัเรียนชั้นอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปท่ี 1- 6  
จํานวน   151    คน  (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558) อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน  ตั้ง
จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

              (5.3)  คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนบานหวยไทร  ตั้งไว  214,614 บาท  เพ่ือ
จายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนบานหวยไทร  นักเรียนชั้นอนุบาล  และเด็กประถมศึกษา
ปท่ี   1 - 6   จํานวน   112   คน  (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558) อัตราคนละ  7.37  บาท   จํานวน  
260  วัน   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)     

                 (5.4)  คาอาหารเสริม (นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของบาน อบต.บานโพธิ์ ตั้งไว  
123,816  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของอบต.บานโพธิ์ จํานวน 60 
คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558)  อัตราคนละ  7.37 บาท  จํานวน 280 วัน  เปนเงิน  123,816  บาท   
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212) 
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 2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว  36,000   เพ่ือจายเปนคา 
2.4.1 ประเภทคาไฟฟา (340100)   ต้ังไว  36,000  บาท เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กอบต.บานโพธ◌์  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 

(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

3.  งบลงทุน ตั้งไวรวม  13,700  บาท 

         หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตัง้ไวรวม     7,600  บาท 

 (3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 3.1 คาเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา100 แผน 

(2). เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด  1KVA ราคา 6,100 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  1KVA (630 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

            ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา (00211) 
 
 
 



51 

 

 

4.งบเงินอุดหนุน  (560000) ตั้งไวรวม   1,600,000 บาท  แยกเปน 

    4.1 เงินอุดหนุน (561000)  ตั้งไวรวม   1,600,000  บาท  แยกเปน 
      (1)  โรงเรียนในเขตตําบลบานโพธิ์ (สังกัด สพฐ) ตั้งไว 1,520,000 บาท 
                                          (1.1)   อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม ตั้งไว  400,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธาราม นักเรียนชั้นอนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปท่ี 1- 6 จํานวน 100 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2558)  อัตราคนละ  20  บาท  
จํานวน   200  วัน  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210    
งานระดับกอนวัยเรียนและ (00212)     

          (1.2)  อุดหนุนโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์    ตั้งไว    604,000   บาท  โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กนักเรียนเพ่ือเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนวัดขุนสิทธิ ์นักเรียนชั้นอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาปท่ี 1- 6  จํานวน  151 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2558) อัตราคนละ  20  
บาท  จํานวน  200  วัน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)        

          (1.3)  อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไทร    ตั้งไว   448,000   บาท  โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนเพ่ือเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบานหวยไทร นักเรียนชั้น
อนุบาลและเด็กประถมศึกษาปท่ี 1- 6  จํานวน  112   คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558)  อัตราคนละ  
20  บาท  จํานวน  200  วัน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  
                     (1.4)  อุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก ใหแกโรงเรียนวัดโพธาราม ตั้งไว  20,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมวันเด็ก  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา    (00111)      
                 (1.5)  อุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก ใหแกโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ตั้งไว 28,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมวันเด็ก  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   (00111)   
            (1.6)  อุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก ใหแกโรงเรียนบานหวยไทร ตั้งไว  20,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมวันเด็ก  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00111)   
      

         (2) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน (610400) ตั้งไว  รวม 80,000 บาท 
   (2.1)  อุดหนุนโครงการทําเรือพระใหกับวัดโพธาราม  ตั้งไว 15,000 บาท  เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการทําเรือพระ คาตกแตงเรือพระ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขารวม
กิจกรรมและรวมเขาประกวดแขงขันในงานประเพณีลากพระ/ชักพระวันออกพรรษาของจังหวัดตรังฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  

(2.2)  อุดหนุนโครงการทําเรือพระใหกับวัดขุนสิทธิ์  ต้ังไว 15,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ 

ทําเรือพระ คาตกแตงเรือพระ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขารวมกิจกรรมและรวมเขาประกวด
แขงขันในงานประเพณีลากพระ/ชักพระวันออกพรรษาของจังหวัดตรังฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263) 
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    (2.3)  อุดหนุนศูนยเรียนรูภูมิปญญาหมอพ้ืนบานจังหวัดตรัง (องคกรสวัสดิการชุมชน)  
ตั้งไว  50,000  บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในอนุรักษ สืบทอด รวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินในตําบลบานโพธิ์ใหคง
อยูและเปนมรดกของประชาชนทุกคนเพ่ือการเรียนรู ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  
(00263) 

 
 

---------------------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ 

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   สวนการคลัง 
************* 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น          ตั้งไว    3,316,060.-บาท        
รายจายประจํา     ตั้งไว       3,201,960.-บาท  
1.  งบบุคลากร     (รหัสบัญชี  520000)        ตั้งไว 2,241,060.-   บาท 
    1.1.เงินเดือน  (ฝายประจํา)(รหัสบัญชี 522000) ตั้งไว 2,241,060.- บาท 
        (1 ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี220100) 
 ตั้งไว  983,280.-  บาท    

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
 เงินเลื่อนข้ัน  เงินเลื่อนระดับในระหวางปของพนักงานสวนตําบลสวนการคลัง จํานวน 4 อัตรา 

-  เงินเดือนตําแหนงหัวนาสวนการคลัง/นักบริหารงานคลัง  จํานวน  1 อัตรา 
   (ผูอํานวยการกองคลัง) 

          -  เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี   จํานวน 1  อัตรา 
- เงินเดือนตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได            จํานวน 1  อัตรา 
- เงินเดือนตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ        จํานวน 1  อัตรา 
    ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงาน

คลัง รหัส 00113) 
(2) ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  (รหัสบัญชี 220200) 
 ตั้งไว 24,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมวิชาชีพและคาครองชีพและอ่ืน ของพนักงาน

สวนตําบลและเงินเพ่ิมตามสิทธิขอกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต กําหนด ตั้งจายเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 งานบรหิารงานคลัง รหัส 00113) 
 (3)  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ( รหัสบัญชี 220400)  ตั้งไว   192,360 .- บาท  

 เพ่ือจายเปนคาจางและเงินคาปรับปรุงคาจางประจําปใหแกลูกจางประจํา  จํานวน 1  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏแผนงานบริหารท่ัวไป  รหัส  00110 งานบริหารงานคลัง  
รหัส 00113)  
 (4) ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300) ตั้งไว 42,000.-บาท   
 เพ่ือจายเปนเงินคาประจําตําแหนงนักบริหารสวนงานคลัง/ผอ.กองคลัง ตามสิทธิระเบียบ
ตางๆ หนังสือสั่งการหรือ ก อบต.กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏตามงานบริหารงานท่ัวไป 
รหัส00110 บริหารงานคลัง ) 
 



35 

 

 (5)   ประเภทเงินคาตอบแทนพนักงานจาง  (รหัสบัญชี  220600)   
ตั้งไว  892,800.- บาท   
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
และอ่ืนๆ ตามสิทธิท่ีระเบียบขอกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือก. อบต.กําหนด    พนักงานจางภารกิจ    
จํานวน 3 อัตรา 

(1.) คาจางพนักงานตามภารกิจ             จํานวน 1 คน 
  -  ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ          จํานวน 1 อัตรา 
               เปนเงิน   136,800.- บาท 

 (2.) คาจางพนักงานท่ัวไป             จํานวน  4  อัตรา   
  - จายพนักงานจางท่ัวไป        จํานวนเงิน 432,000 บาท 
 (3) พนักงานจดมาตรน้ํา                 จํานวน 3 อัตรา          
  - จายพนักงานจดมาตรวัดน้ํา          จํานวนเงิน 324,000.-  บาท 
    เปนเงิน 756,000.- บาท 
    รวมเปนเงิน 892,800.- บาท 

รายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   รหัส  00110  งานบริหารงานคลัง  รหัส 00113) 
(6) ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง   (รหัสบัญชี  220700)   

ตั้งไว 106,620 .-  บาท   
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมคาวิชาและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงาน

จาง พนักงานจางตามภารกิจ และเงินอ่ืนๆ ตามสิทธิท่ีระเบียบขอกฎหมายและหนังสือสั่งการหรือ  
ก.อบต. กําหนด ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางท่ัวไปจํานวน 
 4 อัตรา พนักงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 3 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)    

 

 2.  งบดําเนินการ   (รหัสบัญชี  530000) ตั้งไว    960,900.-บาท 
 2.1  คาตอบแทน  (รหัสบัญชี 531000) ตั้งไว 410,900. -   บาท 
  (1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(รหัสบัญชี 310100) ตั้งไว 250,500. - บาท  
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล โบนัส) ใหแก 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557   และคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจางโครงการท่ีใชวิธีสอบราคา/ประกวดราคา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดตั้งจายจากเงินรายได     
(ปรากฏแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) 
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  (2)  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลา   (รหัสบัญชี  310300)  
 ตั้งไว  20,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช  ใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางท่ัวไป พนักงานจางตามภารกิจ ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดหรือตามคําสั่ง
ของ อบต. ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในแผน
บริหารท่ัวไป   รหัส  00110 งานบริหารงานคลัง  รหัส 00113)    
  (3)  ประเภทคาเชาบาน (รหัสบัญชี 310400) ตั้งไว 110,400. - บาท  

 เพ่ือจายเปนคาเชาบาน  คาเชาซ้ือบาน  คาผอนชําระเงินกูเพ่ือสรางบานของพนักงานสวน
ตําบล  ท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได/เงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 
00113)                                                                 
           (4) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (รหัสบัญชี 310500) 
 ตั้งไว   30,000. -   บาท  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําขององคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและกฎหมายกําหนด    ตั้งจายจากเงินรายได/เงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110      งานบริหารงานคลัง รหัส 
00113) 

 

   2.2 คาใชสอย (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว 300,000. -  บาท  
 (1) ประเภทรายจายเพ่ือใหไดซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)    
ตั้งไว 100,000. - บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหมาซ่ึงบริการท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวน
การคลัง 

-   จางเหมาบริการตางๆ  เพ่ือเปนรายจายคาจางเหมาบริการตางๆ 
    -   คาถายเอกสาร เพ่ือจายเปน คาเขาปกหนังสือ เย็บหนังสือ  จัดทําปกหนังสื่อ  

คากําจํากัดสิ่งปฏิบัติ คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิ้น  ฯลฯ 
-  คาโฆษณาและเผยแพร คาโฆษณาและเผยแพร เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและ

คาจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดพรอมปดตั้ง ประเภทภาษีตางๆ คาสื่อตางๆ
บันทึกหรือจําสื่อประชาสัมพันธ ๆ ระเบียบฯ ตามคําสั่งของ อบต.หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน  
ฯลฯจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนท่ัวไป  

                 -  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
     -  คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกดําเนินการใหกับ
อบต.  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนการคลัง ซ่ึงไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจางเหมาท่ี
ปรึกษา หรือผูตรวจสอบบัญชี การเงินการคลัง คาจางเหมาจัดทําโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน คาจางแรงงานการทําของ คาซักฟอกผามานผาปูโตะ หรือคาจางเหมาอ่ืนๆ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) 
 

 
 



37 

 

(2) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ     
(รหัสบัญชี 320300) ตั้งไว    150,000.-บาท  

 (2.1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว  50,000.-บาท   เพ่ือจาย คาใชจายใน
การฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   และนอก
ราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ เชาท่ีพัก   คาลงทะเบียนตาง ๆและอ่ืน ๆ  ของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวน     (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  

(2.2)  คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง  
ตั้งไว   100,000. - บาท 
 เพ่ือจายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง เชน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององคการปกครองสวนทองถ่ิน และการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ท่ีดิน คัดลอก ระวางท่ีดิน และอ่ืนๆลๆ  ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษี 
และทะเบียนทรัพยสินของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550  ตั้งจายจากเงินรายได/เงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) 
 

(3).  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รหัสบัญชี 320400)  
  ตั้งไว 50, 000. -  บาท  
   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑเพ่ือสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 
5,000.-  บาท)  ของสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบล และในกรณีการจางเหมาท้ังคาสิ่งของ
และคาแรงงานบุคคลภายนอก เชน เครื่องคอมพิวเตอร  ตู  โตะ  ฯลฯ   และคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน  วัสดุตางๆ และอ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  
 

  2.3.   คาวัสดุ  รหัสบัญชี 533000)       ตั้งไว    230,000.-บาท 
(1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   (รหัสบัญชี 330100)   ตั้งไว 100,000.-  บาท    

 - รายจายเพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน   เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา แฟม ตรายาง  
สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือ  หรือการพิมพ  แบบพิมพ  เพ่ือใชในลงบัญชี  แบบพิมพอ่ืนๆ ท่ีใบเสร็จรับเงิน  
เครื่องคิดเลข วัสดุตางๆ ของสวนการคลัง   

- รายจายเพ่ือจายท่ีตองชําระกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยและอ่ืนๆลๆ   
ของสวนการคลัง 

- รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  หรือ รายจายเพ่ือประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุๆลๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของสวนการคลัง  ตั้งจายจาก    เงินรายได/เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
รหัส   00110   งานบริหารงานคลัง รหัส   00113)                           
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         (2)  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ( รหัสบัญชี 330200) ตั้งไว 10,000.- บาท 
 เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟฟา สวิตซไฟฟา สายไฟฟา ฟวส 
 ๆลๆ ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส   00110 
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  
         (3)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร   (รหัสบัญชี 330100)  
ตั้งไว 20,000.-บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ถานแบตเตอรี่ กระดาษโปสเตอร พูกัน 
กระอัด ฟลม เมฆโมรีการด ๆ และอ่ืนๆ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนการคลัง  ตั้งจายเงินรายได
และเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส   00110   งานบริหารงานคลัง รหัส   
00113)   
        (4)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   (รหัสบัญชี 331400)  ตั้งไว  100,000.-  บาท   

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอชุดไมเกิน 20,000.- บาท และคา
จัดซ้ือคาวัสดุคอมพิวเตอรของสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบล  เชน  แผนดิสก  ผงหมึก  
แปนพิมพ   เมนบอรด เมาส  ฮารดดิสค แผนซีดี แผนบันทึกขอมูล จอคอมโปรแกรมสําเร็จรูป  
อุปกรณบันทึกขอมูลและอ่ืน ๆลๆ   ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร อยูในความรับผิดชอบของสวนการ
คลัง  ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110   
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)   

  

    2.4   คาสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี 534000)  ตั้งไว  20,000.- บาท     
เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข คาดวงตราไปรษณียกร คาเชาตูไปรษณียแลคาสงพัสดุ

ภัณฑ ๆลๆ ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป รหัส 00110  
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)   

 
3. งบลงทุน                  ตั้งไว    114,100.-    บาท 
หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไวรวม   114,100.-บาท    
  3.1 หมวดคาครุภัณฑ  (รหัสบัญชี 541000) ตั้งไว 114,100.- บาท 

(1)   ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  (รหัสบัญชี  410100)   จํานวน 2  รายการ 
  ตั้งไว   33,000. -     บาท 

(1.1)  คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร  ตั้งไว  15,800.-  บาท   เพ่ือจัดซ้ือตูเอกสาร 
  ตูเหล็กขนาด  2  บาน   จํานวน 2  ตู ๆ ละ 7,900.-  บาท  เปนเงิน  15,800.-  บาท  

ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 รหัส  00110 งานบริหารงานคลัง รหัส  00113) 
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(1.2) คาจัดซ้ือตูเอกสารบานเล่ือนกระจกสูง   ตั้งไว 5,800.- บาท  เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือตูเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด กวาง 91.3 (W) x45(D)x18.3(H)cm  จํานวน 1 ตู ๆ 
ละ 5,800.- บาท   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
รหัส  00110  งานบริหารงานคลัง  รหัส  00113) 

(1.3)  คาจัดซ้ือเกาอ้ี  ตั้งไว 11,400.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีใหกับ
พนักงานสวนการคลัง จํานวน 6 ตัว ๆละ1,900.-บาท รวมเปน 11,400.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  รหัส  00110  งานบริหารงาน
คลัง  รหัส  00113) 
                       
 (2.) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  (รหัสบัญชี411600)  จํานวน 2รายการ  
ตั้งไว   51,100. - บาท  
     (2.1)  คาจัดซ้ือคาเครื่องสํารองไฟฟา    ตั้งไว 6,100.-บาท        
       เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 KVA ราคา 6,100.- บาท  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (630watts)  
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

   (2.2) ประเภทคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต  (รหัสบัญชี411600) แบบท่ี 1  
ราคา 9,000.- บาท จํานวน 5 เครื่อง ตั้งไว 45,000.-บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 3 แกนหลัก (3 core) ท่ีมีความเร็ว   
สัญญาญนาฬิกาไมนอยกวา 1.21 GHZ 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 1.5 GB 
- มีหนวยความจําภายในขนาดไมนอยกวา 16 GB 
- มีหนาจอสัมผัสแบบ TFTหรือ IPS หรือ PLS 
- มีขนาดไมนอยกวา 7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 1,280X800 Pixel 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n) Blue-tooth และ GPS 
- มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 3G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.3 Megapixel 
- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 3 Megapixel 

        (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุรภัณฑคอมพิวเตอร ณ วัน 18 กุมภาพันธ 2558     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(3)   ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ( รหัสบัญชี 411800) 

 ตั้งไว 30,000.- บาท 
 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือใหสามารถใชงานไดปกติ (ท่ีมีวงเงินเกิน
5,000.- บาท )  เชน  เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป รหัส 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)  
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