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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ 

อําเภอเมืองตรัง    จังหวัดตรัง 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

 
ประมาณการรายจายท้ังสิ้น 5,637,801  บาท    
         

รายจายประจํา  ตั้งไว     5,379,801  บาท 
 

1. งบบุคลากร  (520000) ตั้งไว      1,384,000        บาท  แยกเปน 
 

 1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)     ต้ังไวรวม  1,384,000 บาท  แยกเปน 
 (1) ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   (220100)  ต้ังไวรวม   1,191,000   บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4   อัตรา   คือ  
 - เงินเดือนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ   จํานวน  1  อัตรา 
 - เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา 
 - เงินเดือนครู   จํานวน  2  อัตรา  
ต้ังจายจากเงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 

 (2) ประเภทเงินประจําตําแหนง  (220300) ต้ังไว   42,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจํา
ตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 หรือตําแหนงอ่ืนๆ ตามสิทธิระเบียบฯ หนังสือสั่งการหรือ ก .อบต.กําหนด  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา  (00210) งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา  
(00211) 
 

 (3) ประเภทเงินคาตอบแทนพนักงานจาง  (220600) ต้ังไว  127,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
คาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามสิทธิที่ระเบียบขอกฎหมาย , หนังสือ
สั่งการหรือ ก.อบต.กําหนด  ใหแกพนักงานจาง จํานวน  1  อัตรา  คือ 
 (3.1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา   คือ 
 - ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน  1  อัตรา       
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
 

 (4) ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  (220600) ต้ังไว  24,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
เพ่ิมตางๆ ของพนักงาน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบขอกฎหมา ย และหนังสือสั่งการ หรือ ก .อบต. 
กําหนด   
 (4.1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา   คือ 
 -  ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ทักษะ)     จํานวน   1   อัตรา       
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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2. งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไวรวม  2,415,801    บาท   
 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ        ตั้งไวรวม   2,359,301  บาท  
 

 1. คาตอบแทน  (531000)    ตั้งไวรวม  97,800  บาท  แยกเปน 
 (1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. (310100) ต้ังไว 85,000 บาท                  
 (1.1) ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ   
เงินรางวัล และเงินอ่ืนๆ  ต้ังไว  85,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี พิเศษและ
เงินอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบี ยบขอกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ ก .อบต.กําหนด  ใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 

 (2) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติง านนอกเวลา (310300) ต้ังไว 3,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ไดรับคําสั่งแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของอบต . ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ   ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา  (00210)   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 

 (3) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ต้ังไว 9,800 บาท  เพ่ือจายเปนคาเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล ,ผูบริหารและผูมีสิทธิ เบิกจายตามระเบียบฯ   
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 
 2. คาใชสอย   (532000)  ตั้งไวรวม   1,259,960   บาท  แยกเปน 
  (2.1) ประเภทรายจายเพื่อให ไดมาซึ่งบริการ (320100) ต้ังไว  230,000  บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจาย  ดังน้ี  
   - คาจางเหมาบริการตางๆ เชน ถายเอกสาร เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการ งานดูแลเด็ก 
จํานวน  2  คน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือจายเปน คาจางเหมาบริการงานดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
คาถายเอกสาร  เขาปกหนังสือ  คาจัดทําปายไวนิล คาจางเหมาจัดทําผาคลุมโตะอเนกประสงค ฯลฯ ต้ังจาย
จากเงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน การศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)   
 

  (2.2) ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)  ต้ังไว  10,000  บาท 
  (2.2.1) คารับรองและพิธีการ ต้ังไวรวม  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี ้
 -  คารับรองในการตอน รับบุคคลหรือคณะบุคคล  ต้ังไว  5,000  บาท เพ่ือจาย
เปนคาอาหาร เครื่องด่ืม กระเชาดอกไม /ของขวัญ  รวมถึงคาบริ การและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนตองจาย
เกี่ยวกับการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน , ตรวจการปฏิบัติงานของ อบต . และรวมถึง
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของที่รวมตอนรับ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
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 - คาเลี้ยงรับรองการประชุมตางๆ  ต้ังไว  5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาอาหาร 
เครื่องด่ืม  เครื่องใช  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน การศึกษา  
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
 

 (2.3) ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  
(320300)  ต้ังไวรวม 1,019,960  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้ 
 แผนงานการศึกษา (639,960 บาท) 
  (2.3.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว  50,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ คาพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยง คาลงทะเบียน  คาทางดวนพิเศษ ฯลฯ  และคาใชจายอ่ืนๆ 
สําหรับการไปฝกอบรมหรือสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  สวน
การศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนง านการศึกษา   (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
 

  (2.3.2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว   526,960  บาท  
แยกเปน 
   (1) คาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต .บานโพธิ์ ต้ังไว 254,800 
บาท  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําอา หารกลางวัน ใหกับเด็กวัยกอนเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต . 
บานโพธ์ิ  จํานวน 52 คน อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน  
   (2) คาจัดการเรียนการสอน  ต้ังไว 88,400 บาท   เพ่ือจายเปน คาจัดการเรียน  
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานโพธ์ิ จํานวน 52 คนๆ ละ 1,700 บาท/ป  
    (3) คาหนังสือเรียน  ต้ังไว 10,400  บาท   เพ่ือจายเปน คาจัดการเรียน  

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานโพธ์ิ จํานวน 52 คนๆ ละ 200 บาท/ป  
    (4) คาอุปกรณการเรียน  ต้ังไว 10,400  บาท   เพ่ือจายเปน คาจัดการเรียน  

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานโพธ์ิ จํานวน 52 คนๆ ละ 200 บาท/ป 
   (5) คาเครื่องแบบนักเรียน  ต้ังไว 15,600  บาท   เพ่ือจายเปน คาจัดการเรียน  

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานโพธ์ิ จํานวน 52 คนๆ ละ 300 บาท/ป  
   (6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ต้ังไว 22,360 บาท   เพ่ือจายเปน คาจัดการเรียน  

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานโพธ์ิ จํานวน 52 คนๆ ละ 430 บาท/ป 
   (7) โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  ต้ังไว 25,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการ ฝกศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต .บานโพธ์ิ เชน คาปาย  
ไวนิลโครงการ คาจางเหมาพาหนะเดินทาง คาบัตรหรือคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
และเกี่ยวของ ฯลฯ  
   (8) โครงการแขงขันกีฬาสีเพื่อสุขภาพ ต้ังไว 25,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการแขงขันกีฬาสีเพ่ือสุขภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก อบต .บานโพธ์ิ เชน คาปายไวนิลโครงการ  
คาวัสดุอุปกรณ หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ    
   (9) โครงการ ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม  ต้ังไว 5,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามโครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค การบริหารสวนตําบล  
บานโพธ์ิ เชน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ  
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   (10) โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็ก  ต้ังไว 50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริห ารสวนตําบลบานโพธ์ิ เชน คาปายไวนิล
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ คาของรางวัล หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเกี่ยวของ 
ฯลฯ  
   (11) โครงการสิ่งแวดลอมกับการเรียนรูสูพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ต้ังไว 20,000 
บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโค รงการสิ่งแวดลอมกับการเรียนรูสูพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา  
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานโ พธ์ิ เชน คาพันธุไม  คาวัสดุอุปกรณ หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและ
เกี่ยวของ ฯลฯ  
  

 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
 

 
                    (2.3.3) คาใชจายโครงการอบรมคุณธรร ม จริยธรรม นักเรียน ประจําป 2562 ต้ังไว  
60,000 บาท เพ่ือจายเปนคา ใชจายตามโครงการหมูบานถือศีล 5 โดยมีกิจกรรมอบรมคุณธรร ม จริยธรรม 
นักเรียน ประจําป 2562 ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
                  (2.3.4) ประเภทเงินคาเชาที่ดิน  (111100) ต้ังไวรวม 3,000  บาท เพ่ือจายเปนคาเชา 
ที่ดินของวัดขุนสิทธ์ิสําหรับเปนที่ ต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ  ต้ังจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
(00211) 

    

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (380,000 บาท) 
                    (2.3.5) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบานโพธิ์ ต้ังไว 280,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬา คาอุปกรณสําหรับการฝกซอม /แขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบล  
บานโพธ์ิ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
 (2.3.6) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืน ต้ังไว 40,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงนั กกีฬา นัก
กรีฑา ทีมกีฬาชนิดตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ เขารวมการแขงขันระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับเชิญ โดยจายเปนคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก  คาอาหารและ
เครื่องด่ืม สําหรับนักกีฬา เจาหนาที่ผูควบคุมทีม ผูฝกสอนและอ่ืนๆ ที่เขาประเภทรายจายน้ี ต้ังจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬา
และนันทนาการ (00262) 
 (2.3.7) คาใชจาย โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและ วันสําคั ญทางศาสนา  
ต้ังไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและวันสําคัญทางศาสนา เชน 
คาปายไวนิลโครงการ คาวัสดุอุปกรณ หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น (00264) 
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 (2.3.8) คาใชจาย โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทําบุญวันสารทเดือนสิบ ต้ังไว 
50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม ประเพณีวัฒนธรรมทําบุญวันสารทเดือนสิบ  เชน 
คาอาหาร คาป ายไวนิล  คาเงินราง วัล  คาสมนาคุณวิ ทยากร  ฯลฯ โดยถือปฏิ บั ติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวนั ที่ 19 พฤษภาคม  2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ต้ังจายจากเงินรายได และเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00264) 
 

  
 3. คาวัสดุ (533000)  ตั้งไวรวม    1,001,541   บาท  แยกเปน 
  (1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  (330100)    ต้ังไว  20,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุสํานักงาน  เชน ปากกา ซองใสเอกสาร  แฟม ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
                  (2)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  (330300)  ต้ังไว 15,000 บาท  เพ่ือจายเปน 
คาวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ไมกวาด  ถุงมือ  ถุงขยะ สบู ผงซักฟอก แกวนํ้า ชุดกาแฟ 
ชอนกาแฟ นํ้ายาเช็ดกระจก กระจกเงา ถาด มีด    ทิชชู กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง และอ่ืนๆรวมถึงคา
จัดซื้อนํ้าสะอาด นํ้าด่ืม ชา กาแฟและอ่ืน ๆ เพ่ือบริการประชาชนผูมาติดตอราชการและอ่ืนๆ  ฯลฯ ต้ังจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)  

                (3)  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  (331400) ต้ังไว   60,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุ 
อุปกรณคอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน  เชน ตลับผงหมึก แผนซีดี เมาท แผนกรองแสง จอคอม  สายเคเบิล 
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิบ อารดดิส  CPU หนวยความจํา (แรม) ฯลฯ  หรือเพ่ือจายเปนคาวัสดุ 
อุปกรณคอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน  เชน โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมตานไวรัส   โปรแกรมหรือซอฟตแวร 
ที่มีราคาหนวยหน่ึงไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)  

(4)  ประเภทสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา  (รหัสบัญชี 331300 )   ต้ังไว  50,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน ละ 5,000 บาท  เชน  ตะกรอ ฟุตบ อล  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00262)           

          (5)   ประเภทคาวัสดุอาหารเสริม (นม)   (รหัสบัญชี  330400)  จํานวน  4  รายการ  
ต้ังไว     856,541  บาท  แยกเปน 

             (5.1)  คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนวัดโพธาราม   ต้ังไว  214,614 บาท  
เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดโพธาราม  นักเรียนช้ันอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปที่   6  
จํานวน   112  คน (ขอมูล ณ วั นที่ 10 มิถุนายน 2561)  อัตราคนละ  7.37   บาท  จํานวน  260  วัน      
ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) 

             (5.2)  คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับ โรงเรียนวัดขุนสิทธ์ิ   ต้ั งไว  341,084  บาท      
เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดขุนสิทธ์ิ  นักเรียนช้ันอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปที่   
1- 6  จํานวน   178  คน  (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน    
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ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) 

              (5.3)  คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับโรงเรียนบานหวยไทร  ต้ังไว  201,201 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม )  สําหรับโรงเรียนบานหวยไทร  นักเรียนช้ั นอนุบาล  และเด็ก
ประถมศึกษาปที่    1 - 6   จํานวน   105   คน  (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ  7.37  
บาท   จํานวน  260  วัน   ต้ังจายจากเงิน รายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)    

                 (5.4)  คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของบาน อบต .บานโพธ์ิ  ต้ังไว 
99,642 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของอบต .บานโพธ์ิ  จํานวน  
52 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2561)  อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน     ต้ังจายจากเงิน
รายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212) 
 

 4. คาสาธารณูปโภค (534000)  ตั้งไวรวม  56,500  บาท  แยกเปน 
 4.1 คาไฟฟา (340100) ต้ังไว  45,000  บาท  เพื่อจายเป นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ ต้ังจายจากเงิน รายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 4.2 คาโทรศัพท (340300 ) ต้ังไว  1,500  บาท  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรั บศูนยพัฒนา  
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ และรวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับติดต้ังและใชบริการ ฯลฯ    
ต้ังจายจากเงิน รายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 4.3 คาบริการโทรคมนาคม (340500 ) ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาโทรภาพโทรสาร  
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต คาเชาคูสายในการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืนๆ และ  และรวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับติดต้ังและใชบริการ ฯลฯ สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ   ต้ังจายจากเงิน รายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 
3.  งบลงทุน ตั้งไวรวม    258,000    บาท 
 

         หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไวรวม   258,000   บาท 
 

      3.1 คาครุภัณฑ (541000)  ต้ังไว    115,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี ้
  (1) ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (410700) ต้ังไว   90,000   บาท 

 (1.1) คาจัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน 2 ตัว ต้ังไว 66,000 บาท 
 เพ่ือจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 2 ตัวๆ ละ 33,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท  
เพ่ือใชสําหรับติดต้ังบริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ดังน้ี 
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 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 

2,073,600 pixel 
 - มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
 - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการ

บันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 

ไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 น้ิว 
 - มีผลตางคาความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
 - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
 - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
 - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
 - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  
ในชองเดียวกันได 

 - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่
ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 

 - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เปนอยางนอย 
 - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 
 - มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 

Mini SD Card 
 - ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต
ผูผลิต 

 - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) 
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 (1.2) คาจัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ชอง ต้ังไว 24,000 บาท 

 เพ่ือจัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 
เปนเงิน 24,000 บาท เพ่ือใชสําหรับติดต้ังบริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พ .ศ. 2560 ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2560 ดังน้ี 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 
 - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
 - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ สูงสุดไมนอยกวา 

1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
 - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได

เปนอยางนอย 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสํา หรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 

ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB 
 - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB จ านวนไมนอยกวา 2 ชอง 
 - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
 - ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต
ผูผลิต 

 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 
 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) 
 

                  (2) ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รหัส 411800)  ต้ังไวรวม  25,000 
บาท เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ ซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆ  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิม พ เครื่องปรับอากาศ  หรือทรัพยสินอ่ืนๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบของ กอง
การศึกษา ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 

 3.2  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไวรวม    143,000   บาท  แยกเปน 
                  (1) ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  (รหัส 421100)   ต้ังไว  
50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานโพธ์ิ  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน สนามเด็กเลน หองเรียน หองประกอบอาหาร 
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หรือทรัพยสินอ่ืนๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
                  (2) โครงการปรับป รุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ต้ังไว  93,000 บาท  เพ่ือจายเปน  
คาติดต้ังกันสาดรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเททางเทาคอนกรีตรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบแปลน อบต .บานโพธ์ิ  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) 
 

4. งบเงินอุดหนุน  (560000) ตั้งไวรวม  1,580,000  บาท  แยกเปน 
 

 4.1 เงินอุดหนุน (561000)  ต้ังไวรวม   1,580,000  บาท  แยกเปน 
 

  (1) โรงเรียนในเขตตําบลบานโพธิ์ (สังกัด สพฐ.)   ต้ังไว  1,580,000  บาท 
                                          (1.1) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม ต้ังไว    448,000      บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธาราม นักเรียนช้ันอนุบาล และ เด็ก
ประถมศึกษาปที่   1- 6 จํานวน 112 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561)  อัตราคนละ  20  บาท  
จํานวน   200  วัน  ต้ังจายจากเงิน รายไดและ เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210    
งานระดับกอนวัยเรียนและ (00212)  
 (1.2) อุดหนุนโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ต้ังไว  712,000  บาท  โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กนักเรียนเพ่ือเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนวัดขุนสิทธ์ิ นั กเรียนช้ันอนุบาล
และเด็กประถมศึกษาปที่ 1- 6 จํานวน 178 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)  อัตราคนละ 20 บาท  
จํานวน 200 วัน ต้ังจายจากเงิน รายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษ า (00210) งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    
 (1.3) อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไทร ต้ังไว  420,000 บาท  โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กนักเรียนเพ่ือเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบานหวยไทร นักเรียนช้ัน
อนุบาลและเด็กประถมศึกษาปที่  1- 6 จํานวน 105 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ  
20 บาท จํานวน 200 วัน ต้ังจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
 

---------------------------------------------- 


	1. ค่าตอบแทน  (531000)    ตั้งไว้รวม  97,800  บาท  แยกเป็น

