
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง

อําเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,168,213 บาท
งบกลาง รวม 13,168,213 บาท

งบกลาง รวม 13,168,213 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 181,320 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง  ตั้งไว 164,400
.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได  
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ตั้งไว 16,920.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน รอยละ 0.2 ของคาตอบ
แทนพนักงานจางโดยประมาณทั้งปี  ตั้งจายจากเงินรายได  
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,094,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60
  ปีบริบูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552  และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ได
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไวแลว โดยไดรับในอัตราแบบขั้นบันไดรายละเอียด ดังนี้
 1) อายุ 60 - 69 ไดรับอัตรา คนละ 600 บาท/เดือน
 2) อายุ 70 - 79 ไดรับอัตรา คนละ 700 บาท/เดือน
 3) อายุ 80 - 89 ไดรับอัตรา คนละ 800 บาท/เดือน
 4) อายุ 90 ปี ขึ้นไป ไดรับอัตรา คนละ 1,000 บาท/เดือน
- เป็นไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,385,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการบี้
ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ  ที่กําหนดที่ได
แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว  โดยคนพิการมี
อายุ  18  ปีขึ้นไป  ไดรับเบี้ยความพิการคนละ  800
 บาท /เดือน  (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28
  เมษายน 2557)  และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา  18  ปี  คน
ละ 1,000  บาท/เดือน   (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28
  เมษายน 2563)
- เป็นไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553  และแกไขเพิ่มเติม
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส เพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูป่วยเอดส
ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และ
รายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ  หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะ
ดูแล  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได  โดยผูป่วยเอดสที่มี
สิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ  500  บาท/เดือน
- เป็นไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูป่วยเอดส
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เงินสํารองจาย จํานวน 377,937 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีที่จําเป็นเรงดวน  ตั้งจายจาก
เงินรายได    

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 528,556 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทอง
ถิ่น (กบท.)  (สมทบอัตรารอยละ 2  ของประมาณการเงินรายได
จริง ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี)  ตั้งจายจากเงิน
รายได  

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโพธิ์หมากแขง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโพธิ์หมาก
แขง ตามโครงการกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลโพธิ์หมากแขง  ตั้งจายจากเงินรายได   

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
หมากแขง

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์หมากแขง  ตั้งจายจากเงินรายได  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,365,290 บาท

งบบุคลากร รวม 9,384,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-  เงินเดือนนายก อบต.  ตั้งไว  244,800.- บาท  เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนนายก อบต.  ในอัตราเดือนละ  20,400.- บาท  จํานวน  12
  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได                                
-  เงินเดือนรองนายก อบต.  ตั้งไว  269,280.- บาท  เพื่อจายเป็น
เงินเดือนรองนายก อบต.  ในอัตราเดือนละ  11,220
.- บาท  จํานวน  12 เดือน จํานวน 2 คน  ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต.  ตั้งไว  21,000
.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต
.ในอัตราเดือนละ  1,750.- บาท  จํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจาก
เงินรายได  
-  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต.  ตั้ง
ไว  21,120.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 880
.- บาท จํานวน  12  เดือน  จํานวน  2  คน   ตั้งจายจากเงินราย
ได  

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. ตั้งไว  21,000.- บาท  เพื่อ
จายเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750
.- บาท  จํานวน  12  เดือน   ตั้งจายจากเงินรายได 
-  เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.  ตั้งไว 21,120
.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รอง
นายก อบต.  ในอัตราเดือนละ  880.- บาท  จํานวน  12
  เดือน  จํานวน  2  คน ตั้งจายจากเงินรายได  

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท  จํานวน  12  เดือน  ตั้งจาย
จากเงินรายได  
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

- ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640.- บาท        
- รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180.- บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160.- บาท  
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 13 คนๆ ละ 7,200
.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  1,123,200.-  บาท
- เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  86,400.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได  1,454,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,245,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,902,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  12  อัตรา  ดัง
นี้
- นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.)  จํานวน 1 อัตรา
- นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา
- นักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาสํานักปลัด) จํานวน 1 อัตรา
- นักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาฝ่ายอํานวยการ) จํานวน 1 อัตรา 
- นิติกร             จํานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน   จํานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข    จํานวน 1 อัตรา
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน   จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเกษตร            จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือน และคาครองชีพชั่วคราว ให
แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- คาตอบแทนรายเดือน ใหแก ปลัด อบต. ระดับกลาง เดือน
ละ 7,000 บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  84,000.-  บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได   
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปฎิบัติงาน 1 อัตรา เดือนละ 2,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  24,000.-  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงผูบริหาร ดังนี้
- นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.)         จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.- บาท 
- นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด อบต.)    จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท 
- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด)   นวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 3,500.- บาท 
- ตั้งจายจากเงินรายได    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,616,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนและเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12
 อัตรา ดังนี้
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา   จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง              จํานวน 1 อัตรา
- คนงานประจํารถบรรทุกขยะ   จํานวน 4 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง            จํานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป     จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต    จํานวน 1 อัตรา  
- ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งไว 264,000.- บาท  เพื่อจาย
เป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 อัตรา  ดังนี้
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา   จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง                     จํานวน 1 อัตรา
- คนงานประจํารถบรรทุกขยะ   จํานวน 4 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง            จํานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป     จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต    จํานวน 1 อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได   

เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยง
ภัยตอสุขภาพ  ตั้งไว 168,000.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจาง ผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
และพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไป ที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ
เสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 25
 สิงหาคม 2564 จํานวน 10 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 4,773,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 608,650 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 513,650 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ตั้งไว 513,650.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทอง
ถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 1,685,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ สํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผูมารับ
บริการ ในการใหบริการและการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์หมากแขง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา คาจางเหมาบริการ สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนและผูมารับบริการ ในการใหบริการและการดําเนิน
งาน ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจายจากเงินรายได
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คาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 120,000 บาท

เพื่อปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ทํางานดานเอกสารและ
ประสานงานโครงการตางๆ) และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย อัตราเดือนละ 10,000.- บาท  ระยะ
เวลา 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่เขาเวรยามรักษาทรัพยสิน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการเขาเวรยามรักษาทรัพยสินในที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง  นอกเวลาราชการใน
วันจันทรถึงวันศุกร และตลอด 24 ชั่วโมง ในวันหยุดเสาร–
อาทิตย หรือวันหยุดราชการอื่น ๆ ในอัตราเดือน
ละ 10,000.- บาท  ระยะเวลา 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ แมบานดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร/สํานักงาน

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สํานักงาน (แม
บาน) และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อัตราเดือน
ละ 10,000.- บาท  ระยะเวลา 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ อื่นๆ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาจาง
เหมาบริการ คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตัก
สิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงม
หรศพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับ
จางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหามสัมภาระ คา
ออกของ คาบริการกําจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบและคาซอม
แซมทรัพยสิน เป็นตน) คาติดตั้งไฟฟ้า คาปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อให ราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึง คาติดตั้ง
หมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณคาติดตั้งประปา คาวางทอประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใช บริการ
น้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง
อุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณคาติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภาย
ใน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว 30,000
.- บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คา
พิมพเอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการ
รับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน มอบนโยบายหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน คา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่มาตรวจเยี่ยมแนะ
นํา  การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงิน
รายได
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตั้งไว 30,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาองคการบริการสวนตําบลโพธิ์หมากแขง  ไดแก  คา
อาหาร  คาเครื่องดื่มตาง ๆ คาอาหารวาง  คาเครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์หมากแขง  ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คชจ.ในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไวซึ่ง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษา
ไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุ
วงศ โดยมีคาใชจาย เชน  ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจา
อยูหัว บริเวณหนาที่ทําการ อบต. การประดับธงชาติไทย และผา
เหลือง ผาขาว พรอมโต๊ะหมูบูชา ฯลฯ และรวมกิจกรรมอื่นๆ ที่
เป็นการพิทักษรักษาไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
หรือจัดกิจกรรมที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 313
- ตั้งจายจากเงินรายได

คชจ.ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ,คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ
แขงขันและพิธีเปิดอาคารตางๆ  คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ ไดแก  โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร. โครงการฝึกอบรมชุดกูชีพกูภัย โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทาง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 358
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คชจ.ในการบริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริการประชาชนและพบประชาชน
นอกสถานที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ตามโครงการ อบต
.พบประชาชน,โครงการใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่,โครงการพบประชาชนเพื่อขอมูลประกอบการพัฒนาทอง
ถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาป้าย    คาเอกสาร ฯ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 355
- ตั้งจายจากเงินเงินรายได

คชจ.ในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน เพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธเชิญชวนหรือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน เพื่อมารวมงานงานรัฐ
พิธี และพระราชพิธีตางๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย คา
จางเหมารถโดยสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 313
- ตั้งจายจาก เงินรายได
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คาใชจายในการดําเนินการโครงการเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอรเน็ต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปรับปรุง
พัฒนาระบบสารสนเทศ, การบํารุงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ, คาปรับปรุงระบบการใหบริการอินเตอรเน็ต, คา
บริการโดเมนเนม(Domain Name) คาเชาพื้นที่จัดทําเว็บไซ
ต ( Web Hosting) เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตลอด
จนเพื่อใหมีความพรอมในการบริการประชาชน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 356 
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองป้องกันที่สาธารณ
ประโยชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครอง
ป้องกันที่สาธารณประโยชนอันเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวม
กัน ในการจัดทําเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณ
ประโยชน พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับที่ดินสาธารณ
ประโยชน การแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน รอง
ทุกขกลาวโทษการดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน หรือ
คาโอนกรณีมีผูมอบที่ดินใหเป็นที่สาธารณประโยชน หรือคา
ธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของกับที่ดิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษา
และคุมครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ
. 2544 
- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0311.1/ว1283 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2540 เรื่องการดําเนินคดีกับผูบุกรุกทางสาธารณ
ประโยชน และ หรือคาโอนกรณีมีผูมอบที่ดินใหเป็นที่สาธารณ
ประโยชน หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของกับที่ดิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 330
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์หมากแขง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภาฯ กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) โดยมีคาใช
จาย เชน คาใชในการเลือกตั้ง ตามระเบียบกฎหมายที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งหรือกระทรวงมหาดไทยกําหนด รวมทั้งคา
ใชจายเกี่ยวกับการใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนทราบถึงสิทธิหนาที่
และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร
และหรือสมาชิกวุฒิสภา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 310
- ตั้งจายจากเงินรายได  100,000.- บาท
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คาใชจายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง รวมถึงบุคคลภายนอก โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดสถานที่ วิทยากร คาอาหาร คาป้าย คาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557   
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาพวงมาลัย,ชอดอกไม,พานพุม,กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงมาลัย  ชอดอกไม,พานพุม, กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา  เพื่อรวมงานประเพณี,งานรัฐพิธี,งานวัน
แม,งานวันสําคัญตางๆ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัดหรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่น ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ซอมแซมที่ดินหรือสิ่ง
กอสราง อาคารสถานที่ รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถ
บรรทุกน้ํา รถกูชีพกูภัย หรือคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นทรัพยสินของ อบต.โพธิ์หมากแขง  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติที่  ตั้งจายจากเงินรายได 

ค่าวัสดุ รวม 1,200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชในสํานักงานตาง ๆ เชน  โต๊ะ
ตางๆ  เกาอี้ตางๆ  ตูตางๆ กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษ
คารบอน  กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ชอลก ผาสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ  ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร   น้ําดื่มที่ซื้อจากเอกชน เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ เครื่องดับ
เพลิง พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ  กระดานดํารวมถึง
กระดานไวทเบอร แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่  มานปรับแสง(ตอผืน)  พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณเลข(Calculator) หีบ
เหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง  แผงกั้น
หอง (Partition) กระเป๋าฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน  แปรง  ไม
กวาด เขง  มุง  ผาปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผาปูโต๊ะ ถวย
ชาม ชอน สอม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา  น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน  ถาด  โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาว  กระติกน้ํารอน กระติกน้ํา
แข็ง  ถังแก๊ส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหรือซอมแซมเปลี่ยนวัสดุยาน พาหนะขนสง
ที่ใชสําหรับรถยนตสวนกลางและรถจักรยานยนตขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก,ยางใน สาย
ไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอ
ลื่น อานจักรยาน หัวเทียนไขควง น๊อตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต  เบาะรถยนต  ฟิลมกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน แผนสะทอนแสง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน  แก๊สหุง
ตม  น้ํามันจารบี น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับใชกับ
รถยนตบรรทุกดีเซล รถจักรยานยนต  เครื่องพนหมอก
ควัน, เครื่องตัดหญาหรือเครื่องยนต,เครื่องจักรอื่นๆ,รถยนตสวน
กลาง,รถกูชีพกูภัย, รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ํา ซึ่งเป็นทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกันและสี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การ  ลาง  อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ  กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป  เลนส
ซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป  คาจัดทําหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของ อบต.  หนังสือคูมือการใหความรูการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.  ป้ายผา ป้ายผา
ไวนิลที่ใชในการประชาสัมพันธงานกิจกรรม ผลงานขององคการ
บริหารสวนตําบล คูมือการดูแลสุขภาพเพื่อแจกจายแกประชา
ชนฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ในสํานัก
งาน เชน หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรอง
แสง  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เดอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกช (Printer Swiching Box) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบฮา
รดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล
(Optical) เป็นตน เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม(CD - ROM) 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน 20,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุใชในการจัดงานพิธีตางๆ คาจัดซื้อผา
สี ผาสําหรับประดับตกแตงในงานพิธีตางๆ ผาปูโต๊ะ ผา
ฉาก มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส  หัว
วาลวปิด เปิดแก๊ส ฯลฯ เพื่อใชในการจัดงานพิธีตางๆ ตั้งจายจาก
เงินรายได  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,280,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล คาไฟฟ้าสําหรับระบบประปาหมูบานและอาคารอื่นที่เป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล คาโทรศัพท เคลื่อนที่สําหรับหนวยกูชีพกูภัยองคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขงตลอดจนคาโทรศัพทเคลื่อนที่
อื่นๆ ที่ใชในองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง ตั้งจายจาก
เงินรายได
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ต คาบริการโดเมนเนม(Domain Name) คาเชาพื้นที่จัด
ทําเว็บไซต ( Web Hosting) คาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือน รวม
ถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ ตั้งจายจากเงินรายได  

งบลงทุน รวม 187,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 187,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับ 3-6  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,900
.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 63 x ลึก 60 x สูง 113 เซนติเมตร
- ขาเป็นเหล็ก 5 แฉก ลอเลื่อนได
- ปรับสูงต่ําดวยระบบไฮโดรลิค
 (จัดซื้อตามราคาตามทองตลาดนอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปี 2564) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552  ,และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 24,900 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดการทํา
ความเย็นรวมสุทธิไมนอยกวา 24,000 บีทียู ราคารวมคาติด
ตั้ง จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ํา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่อง
ปรับอากาศ)
    (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
         ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท
         ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท
    (2) ชนิดตูตั้งพื้น
         ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท
         ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท
    (3) ชนิดติดผนัง
         ขนาด  12,000 – 24,000  บีทียู  3,000  บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบประมาณ)    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 16,800 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดการทํา
ความเย็นรวมสุทธิไมนอยกวา 12,000 บีทียู ราคารวมคาติด
ตั้ง จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ํา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่อง
ปรับอากาศ)
    (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
         ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท
         ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท
    (2) ชนิดตูตั้งพื้น
         ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท
         ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท
    (3) ชนิดติดผนัง
         ขนาด  12,000 – 24,000  บีทียู  3,000  บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบประมาณ)    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน  3 ตูๆ ละ 5,700
 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตาม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบ
ประมาณ) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู ตามราย
ละเอียดดังนี้
- มีหูลิ้นชัก
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตาม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบ
ประมาณ) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:55 หนา : 26/145



คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6  จํานวน 1 ตัว ตามรายละเอียด
ดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 150 x ลึก 80 x สูง 75 เซนติเมตร
- โต๊ะทําจากโครงไม  ปิดดวยไมอัด
- ขาเป็นเหล็กแป๊ปกลวงสี่เหลี่ยม
(จัดซื้อตามราคาตามทองตลาดนอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปี 2564) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  ,และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่ พรอมอุปกรณ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่ พรอมอุปกรณ จํานวน 1
 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้
- ตูลําโพงพลาสติก ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 2 ตู
- กําลังขับ ไมเกิน 500 วัตน
- สายลําโพง 20 เมตร
- ไมคพรอมสาย 15 เมตร
- ขาตั้งตูลําโพง
- สายสัญญาณ YM 381
- ขาไมคบูมยาวตั้งพื้น พรอมคอสวมไมค
 (จัดซื้อตามราคาตามทองตลาดนอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปี 2564) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลว 9 มิ.ย. 2558 และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลว 1 ก.พ. 2562 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญา แบบสะพาย 
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
- พรอมใบมีด
จัดซื้อตาม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบ
ประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ,และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 352
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 5,700.- บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2564 )  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองเพิ่มความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2564)    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้ 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
จัดซื้อตาม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบ
ประมาณ) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบึงโขงหลง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบึงโขงหลง ตาม
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานราชพิธีหรือวันสําคัญของ
ชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,375,025 บาท
งบบุคลากร รวม 2,938,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,938,740 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,379,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  6  อัตรา ดังนี้
- นักบริหารงานการคลัง      จํานวน 1 อัตรา
- นักบริหารงานการคลัง(หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตรา
- นักวิชาการคลัง      จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี     จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ             จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงผูบริหาร ตําแหนง นักบริหารงานคลัง(ผูอํานวยการกอง
คลัง) อัตราเดือนละ 3,500.- บาทและ ตําแหนง นักบริหารงาน
การคลัง(หัวหนาฝ่ายการเงินและบัญชี) อัตราเดือนละ 1,500
.-บาท รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 403,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     จํานวน 1 อัตรา
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน 1 อัตรา        
ตั้งจายจากเงินรายได  

งบดําเนินงาน รวม 1,336,895 บาท
ค่าตอบแทน รวม 406,895 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 381,895 บาท

(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง  ตั้ง
ไว  150,000.-  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจาง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ) ตั้งจาย
จากเงินรายได   
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ตั้งไว 231,895.-บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้ง
จายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิจ ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานบุคคล  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 120,000 บาท

เพื่อปฏิบัติหนาที่เป็นผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บปฏิบัติงานขั้น
ตน เชน  การจัดทําเอกสาร การบันทึกขอมูลการจัดเก็บ การจัด
ทําแบบประเมินการชําระภาษี การออกพื้นที่ชวยเจาหนาที่จัดเก็บ
ภาษี การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัด
เก็บภาษี และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมาย  จํานวน 1 อัตรา  อัตราการจางเดือนละ 10,000 บาท เป็น
เวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการงานบุคคล ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 120,000 บาท

เพื่อปฏิบัติหนาที่เป็นผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชีขั้น
ตน เชน การบันทึกขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน
และบัญชี การพิมพหนังสือ การลงบันทึกบัญชีผานระบบขอมูล
สาระสนเทศเป็นตน และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมาย  จํานวน 1 อัตรา  อัตราการจางเดือนละ 10,000 บาท เป็น
เวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการงานบุคคล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อปฏิบัติหนาที่เป็นผูชวยนักวิชาการพัสดุ เชน ปฏิบัติงานขั้นตน
เกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา การ
ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอมตอการ ใชงาน บันทึกยอเรื่อง
เกี่ยวกับงานพัสดุ บันทึกระบบขอมูลสาระสนเทศเป็นตน และงาน
อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  จํานวน 1 อัตรา  อัตราการจางเดือน
ละ 10,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและและคาธรรมเนียม
ตางๆคาจางเหมาบริการ คาจางถายเอกสารคาเย็บหนังสือ หรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอกคาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียงโทรทัศนโรงมหรศพ หรือสิ่งพิมพตางๆ)คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตางๆ คาบริการรับใชคาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการ
ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง เชนคาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหาม
สัมภาระ คาออกของ คาบริการกําจัดปลวกคาจางผูแสดงแบบและ
คาซอมแซมทรัพยสิน เป็นตน)คาติดตั้งไฟฟ้าคาปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึง
คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้าคาจางเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณคาติดตั้งประปาคาวางทอประปาภายนอกสถาน
ที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ํา
ประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ,คาใชจายในการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ ประกวดการ
แขงขันและพิธีเปิดอาคารตางๆ  คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา
และกิจกรรมหรือโครงการพัฒนารายได ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  หรือจัดทํากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  โดยมีคาใชจายเชน คาจางเหมาจัดทํา
แผนที่แมบท ,คาคัดลอก ทด 1 .ทด 13 รว 9 อื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ,คาวัสดุ อุปกรณฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
-- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561       
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท
 0808.3/ว.4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2558
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 354
- ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัดหรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่น ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑที่เป็นทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน  โต๊ะตางๆ  เกาอี้
ตางๆ  ตูตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบคลิ
ป เป๊ก  เข็มหมุด  เทปพีวีซี  แบบใส  กระดาษคารบอน  กระดาษ
ไข  น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  สมุด
บัญชี  สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ  ชอลก ผาสําลี  แปรงลบ
กระดาน ตรายาง  ซอง  ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อหรือจาง
พิมพ  ของใชในการบรรจุหีบหอ  น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  น้ําดื่มที่ซื้อจากเอกชน เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่  เครื่องดับเพลิง  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ กระดานดํา รวมถึงกระดานไวทเบอร  แผนป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่,มาน
ปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเป๋าฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การ ลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ  กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป  เลนส
ซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป  คาจัดทําหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของ อบต.  หนังสือคูมือการใหความรูการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.  ป้ายผา ป้ายผา
ไวนิลที่ใชในการประชาสัมพันธงานกิจกรรม ผลงานขององคการ
บริหารสวนตําบล คูมือการดูแลสุขภาพเพื่อแจกจายแกประชา
ชนฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆในสํานักงาน เชน หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมน
บอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีดเดอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกช (Printer Swiching Box) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบฮา
รดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นตน เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม(CD – ROM) 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน  20,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับไปรษณียโทรเลขตั้งจายจากเงินราย
ได 
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งบลงทุน รวม 99,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,390 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับ 1-2 จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 1-2 จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500
.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นเกาอี้ทํางานลอเลื่อน ขาเกาอี้ 5 แฉก หมุนไดรอบตัว
- เบาะหุมหนัง PVC มีที่พักแขนทําจากพลาสติก
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 59 x ลึก 50 x สูง 91 ซม. 
- ราคาตามทองตลาด(นอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564
 ของสํานักงบ
ประมาณ)                                                                  
                            
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได     

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก  2 บานเปิด จํานวน 2
 หลังๆ ละ 5,700.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตาม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบ
ประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 1-2 จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,000
.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- โต๊ะทํางานไม สีไมสัก ขาเหล็กเคลือบผิวดวยสีดํา กันสนิม
- หนาโต๊ะผลิตจากไมอัด 
- มีชองเก็บเอกสาร 1 ชอง มีกุญแจ
- ขนาดไมนอยกวา  กวาง 120 x ลึก 80 x สูง 75 ซม. 
- ราคาตามทองตลาด(นอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564
 ของสํานักงบ
ประมาณ)                                                                  
                             
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- ตั้งจายจากเงินรายได   
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อ ตูทําน้ํารอน น้ําเย็น จํานวน 5,190 บาท

เพื่อจัดซื้อ ตูทําน้ํารอน น้ําเย็น  จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- ตูทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบ 2 หัวก๊อก
- หัวก๊อกเป็นแบบ Push-in Faucet (แกวดัน)
- ทําน้ํารอน น้ําเย็น เพื่อดื่ม
- ตัวตูดานหนาทําจากพลาสติกคุณภาพดี
- ระบบทําความเย็นดวยคอมเพสเซอร
- ระบบทําความรอนดวยฮีสเตอร
- ใชสารทําความเย็นที่ไมมีสวนผสมของสาร CFC
- มีระบบคอมเพสเซอร ทําความเย็นรวดเร็ว
- สามารถป้องกันน้ํารอนลวก โดยน้ํารอนจะไมไหล หากไมกดปุ่ม
นิรภัย
- มีไฟแสดงการทํางานสถานะของน้ํามองเห็นชัดเจน
- สามารถใชงานกับไฟฟ้าในบานได
- เป็นเครื่องกดน้ําแบบตั้งพื้น 
- ราคาตามทองตลาด (นอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564
 ของสํานักงบ
ประมาณ)                                                                  
                                 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 3 เครื่องๆ ละ ราคา 17,000
.- บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา 4 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
- ราคากลางตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาจัดเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา  จํานวน  3  เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ราคากลางตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาจัดเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน  3  เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- ราคากลางตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึก

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึก จํานวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ราคากลางตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  ตาม
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบึง
กาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจายจากเงินรายได

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 263,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่จากผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. อบต.โพธิ์หมากแขง ใหปฏิบัติหนาที่หรือมอบหมาย
หนาที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนการชวยเหลือผูประสบภัยหรือ
งานอื่นๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการชวยเหลือประชาชน
ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง - ตั้งจายจากเงินราย
ได  50,000.- บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.- บาท

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:55 หนา : 45/145



ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการการดําเนินการป้องกันและควบคุม
ไฟป่า  โดยมีคาใชจาย เชน คาดําเนินการจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันและควบคุมไฟป่า อบรมใหความรูการป้องกันและควบคุม
ไฟป่า จัดหาอุปกรณดับไฟป่า รณรงคประชาสัมพันธการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 94
  ลําดับที่ 303
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุในทองถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุในทองถนนในชวงเทศกาลตางๆ โดยมีคาใชจาย เชน คา
วัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ ในการรณรงคป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 94
  ลําดับที่ 304
- ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร. , คาจัดซื้อ
วัสดุตางๆ เพื่อใชในการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศูนย อป
พร. ตําบลโพธิ์หมากแขง เชน ชุด อปพร. ,รองเทา, เข็มขัด, เสื้อ
ยืด อปพร.,เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวดานหนามีแถบสะทอนแสงไว
ตรวจ สําหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ
หรือสําหรับสมาชิก อปพร. ที่ผานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนที่มีภารกิจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในการป้องกันภัย
ตางๆ ฯลฯ 

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการดําเนินการป้องกันแกไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในทองถนน เชน กระจกโคงมน สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสา
หลักออน ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายเครื่องหมายจราจร ยาง
ชะลอความเร็ว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบลงทุน รวม 63,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,400 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง จํานวน 63,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตดีเซล
- สูบน้ําได 1,750 ลิตรตอนาที
- ขนาดทอสง ไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
- สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
- สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
- อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมีครบ
ชุด พรอมที่จะใชงานได
จัดซื้อตาม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบ
ประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552  ,และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 352
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,746,550 บาท

งบบุคลากร รวม 906,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 906,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 864,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
(1) นักบริหารงานการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา  
(2) นักวิชาการศึกษา               จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายจากเงิน
รายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงผูบริหาร ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ อัตรา
เดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได  

งบดําเนินงาน รวม 823,890 บาท
ค่าตอบแทน รวม 373,890 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 353,890 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนทองถิ่นเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได  

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์หมากแขง จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือน
ละ 10,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและคาธรรมเนียม
ตางๆ  คาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (เกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาเย็บเลม
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกัน  คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ   (คา
จางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจาง
แบกหามสัมภาระ  คาออกของ คาบริการกําจัดปลวก  คาจางผู
แสดงแบบและคาซอมแซมทรัพยสิน  เป็นตน)   คาติดตั้ง
ไฟฟ้า เชนคาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึง คาติดตั้งหมอแปลง มิเตอร
ไฟฟ้า เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้าแก ศพด. ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การไฟฟ้า, คาจางเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ หรือฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  ประกวด
การแขงขันตาง ๆ คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ ที่เป็น
การพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาในตําบล ดังนี้
(1) โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย เชน คาจัดซื้อของรางวัล วัสดุอุปกรณกีฬา วัสดุอุปกรณ
ตางๆ ป้ายโครงการ คาเครื่องดื่ม อาหาร คาถวยรางวัล คาจัด
สถานที่ คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
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การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 292
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 23 ลําดับ
ที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได
(2) โครงการที่เป็นการสงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พัฒนา
ครู/ผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 50,000
.- บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการจัด
กิจกรรม โครงการตาง ๆ  ประกวดแขงขันตาง ๆ คาใชจายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ ที่เป็นการพัฒนายกระดับการศึกษาใน
ตําบล เชน คาจัดซื้อของรางวัล คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ป้าย
โครงการ คาเครื่องดื่ม อาหาร คาถวยรางวัล คาจัดสถานที่ คาเบี้ย
เลี้ยง คาตอบแทน คาเดินทาง  และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยว
กับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 292
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 23 ลําดับ
ที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัดหรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่น ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  สิ่งกอสรางหรือคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่เป็นทรัพยสินของ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมาก
แขง และทรัพยสินของ อบต.โพธิ์หมากแขง  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ   ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชในสํานักงานและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  เชน  โต๊ะตางๆ  เกาอี้ตางๆ  ตู
ตางๆ กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ไมบรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ชอลก ผาสําลี แปรงลบ
กระดาน ตรายาง  ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อหรือจาง
พิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มที่ซื้อจากเอกชน เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดานไวทเบอร แผนป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่,มาน
ปรับแสง(ตอผืน)  พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  เครื่อง
คํานวณเลข (Calculator)  หีบเหล็กเก็บเงิน  พระพุทธรูป  พระ
บรมรูปจําลอง  แผงกั้นหอง  (Partition)  กระเป๋า ฯลฯ   ตั้งจาย
จากเงินรายได   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ แกกองการ
ศึกษา และศูนยพัฒนาเด็ก  ทั้ง 4  ศูนย  เชน แปรง  ไม
กวาด เขง  มุง  ผาปูที่นอน  หมอน  ปลอกหมอน  ผาปูโต๊ะ  ถวย
ชาม  ชอน สอม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา  น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน  ถาดโองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า  เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาว  กระติกน้ํารอน กระติกน้ํา
แข็ง ถังแก๊ส คูลเลอรน้ํา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน แผน
จานบันทึก
ขอมูล (
Diskette/Floppy disk/Removable disk/Compact disc/Digi
tal Video disc) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอ
เนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key  Board)  
เมนบอรด (Main Board)  เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) 
เชน RAM คัตชีทฟีดเดอร (Cut  Sheet  Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกช (Printer  Swiching  Box)  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(Card)  
เชน  
Ethernet  Card, Lan Card, Anti virus  Card, Sound Card)  
เป็นตน   เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard  Disk)  แบบซีดี
รอม (CD - ROM)  แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน  เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม(CD - ROM)  โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000.- บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได   
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งบลงทุน รวม 15,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บานเปิด จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานเปิด สําหรับเก็บ
เอกสาร จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,700.- บาท คุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้ 
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได

ตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาทเลื่อน สําหรับเก็บ
เอกสาร จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,000.- บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดความกวาง 1.20 เมตร สูง 87 เซนติเมตร ลึก 40
 เซนติเมตร 
(จัดซื้อราคาตามทองตลาดนอกเหนือราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ปี 2564)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- ตั้งจายจากเงินรายได

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,640,972 บาท
งบบุคลากร รวม 3,729,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,729,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,768,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์หมากแขง ตําแหนง ครู จํานวน 8 อัตรา  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการของครู จํานวน 6 อัตรา ๆ
 คนละ 3,500 บาทตอเดือน ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 613,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้
(1)  ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 4 อัตรา ตั้งไว  274,800
 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ที่
องคการบริหารสวนตําบลจางเอง จํานวน 1 อัตรา และสวนตางคา
ตอบแทนผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ที่กรมจัดสรรให จํานวน 3
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
(2)  ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน  3 อัตรา ตั้งไว 338,400
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ที่เป็น
ตําแหนงที่กรมจัดสรรให ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
(1)  ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 4 อัตรา ตั้งไว  24,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
(2)  ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว  72,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
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งบดําเนินงาน รวม 3,359,252 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 79,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ครู/ครูผูดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 โดยเบิกจายตาม
เกณฑและอัตราที่กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,779,550 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูชวยผูดูแลเด็ก จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมาก
แขง จํานวน 3 อัตราในอัตราเดือนละ 10,000.- บาท ระยะ
เวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี)

จํานวน 201,140 บาท

คาหนังสือเรียน ตั้งไว 35,600 บาท แยกเป็น
(1)  คาหนังสือเรียน สําหรับ ศพด.บานบัวโคก  ตั้งไว  12,000
.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาหนังสือ
เรียน  ใหแก ศพด.บานบัวโคก (ถายโอนจากกรมพัฒนา
ชุมชน)  อัตราคนละ  200 บาท/คน 
(2)  คาหนังสือเรียน สําหรับ ศพด.บานนาอาง  ตั้งไว  11,000
.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาหนังสือ
เรียน  ใหแก ศพด.บานนาอาง (ถายโอนจากกรมพัฒนา
ชุมชน)  อัตราคนละ  200 บาท/คน 
(3) คาหนังสือเรียน สําหรับ ศพด.วัดบานดงชมภู  ตั้งไว  9,000
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.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาหนังสือเรียน
ใหแก ศพด.วัดบานดงชมภู (ถายโอนจากกรมการศาสนา) อัตรา
คนละ  200 บาท/คน 
(4)  คาหนังสือเรียน สําหรับ ศพด.บานโนนจําปาทอง  ตั้ง
ไว  3,600.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
หนังสือเรียน  ใหแก ศพด.บานโนนจําปาทอง (จัดตั้งเอง)  อัตรา
คนละ  200 บาท/คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 82
  ลําดับที่ 256
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 26 ลําดับ
ที่ 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 35,600 บาท แยกเป็น
(1)  คาอุปกรณการเรียน สําหรับ ศพด.บานบัวโคก  ตั้ง
ไว  12,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
อุปกรณการเรียน  ใหแก ศพด.บานบัวโคก (ถายโอนจากกรม
พัฒนาชุมชน)  อัตราคนละ  200 บาท/คน 
(2)  คาอุปกรณการเรียน สําหรับ ศพด.บานนาอาง  ตั้ง
ไว  11,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
อุปกรณการเรียน  ใหแก ศพด.บานนาอาง (ถายโอนจากกรม
พัฒนาชุมชน)  อัตราคนละ  200 บาท/คน 
(3)  คาอุปกรณการเรียน สําหรับ ศพด.วัดบานดงชมภู  ตั้ง
ไว  9,000.- บาท  เพื่อจายเป็นอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
อุปกรณการเรียน  ใหแก ศพด.วัดบานดงชมภู (ถายโอน
จากกรมการศาสนา) อัตราคนละ  200 บาท/คน 
(4)  คาอุปกรณการเรียน สําหรับ ศพด.บานโนนจําปาทอง  ตั้ง

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:56 หนา : 58/145



ไว  3,600.- บาท  เพื่อจายอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอุปกรณ
การเรียน  ใหแก ศพด.บานโนนจําปาทอง (จัดตั้งเอง)  อัตราคน
ละ  200 บาท/คน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 82
  ลําดับที่ 256
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 26 ลําดับ
ที่ 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 53,400
 บาท แยกเป็น
(1) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับ ศพด.บานบัวโคก  ตั้ง
ไว  18,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนใหแก ศพด.บานบัวโคก (ถายโอนจากกรม
พัฒนาชุมชน)  อัตราคนละ  300 บาท/คน 
(2)  คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับ ศพด.บานนาอาง  ตั้ง
ไว  16,500.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนใหแก ศพด.บานนาอาง (ถายโอนจากกรม
พัฒนาชุมชน)  อัตราคนละ  300 บาท/คน 
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับ ศพด.วัดบานดงชมภู  ตั้ง
ไว  13,500.- บาท  เพื่อจายเป็นอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียนใหแก ศพด.วัดบานดงชมภู (ถายโอน
จากกรมการศาสนา) อัตราคนละ  300 บาท/คน 
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับ ศพด.บานโนนจําปาทอง  ตั้ง
ไว  5,400.- บาท  เพื่อจายอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาเครื่องแบบ
นักเรียนใหแก ศพด.บานโนนจําปาทอง (จัดตั้งเอง)  อัตราคน
ละ  300 บาท/คน 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 82
  ลําดับที่ 256
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 26 ลําดับ
ที่ 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว 76,540 บาท แยกเป็น
(1) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับ ศพด.บานบัวโคก  ตั้ง
ไว  25,800.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแก ศพด.บานบัวโคก (ถายโอนจากกรม
พัฒนาชุมชน)  อัตราคนละ  430 บาท/คน 
(2) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับ ศพด.บานนาอาง  ตั้ง
ไว  23,650.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแก ศพด.บานนาอาง (ถายโอนจากกรม
พัฒนาชุมชน)  อัตราคนละ  430 บาท/คน 
(3) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับ ศพด.วัดบานดงชมภู  ตั้ง
ไว  19,350.- บาท  เพื่อจายเป็นอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแก ศพด.วัดบานดงชมภู (ถายโอน
จากกรมการศาสนา) อัตราคนละ  430 บาท/คน 
(4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับ ศพด.บานโนนจําปาทอง  ตั้ง
ไว  7,740.- บาท  เพื่อจายอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ใหแก ศพด.บานโนนจําปาทอง (จัดตั้งเอง)  อัตรา
คนละ  430 บาท/คน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
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 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 83
  ลําดับที่ 263
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 23 ลําดับ
ที่ 3
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการคาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 302,600 บาท
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(1) คาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  สําหรับ ศพด
.บานบัวโคก  ตั้งไว  102,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก  ใหแก ศพด.บานบัวโคก (ถายโอนจากกรมพัฒนา
ชุมชน)  อัตราคนละ  1,700.-บาท   
(2) คาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  สําหรับ  ศพด
.บานนาอาง  ตั้งไว  93,500.- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ใหแก ศพ
ด.บานนาอาง (ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)  อัตราคน
ละ  1,700.-บาท  
(3) คาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  สําหรับ ศพด
.วัดบานดงชมภู ตั้งไว 76,500.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก  ใหแก ศพด.วัดบานดงชมภู (ถายโอนจากกรมการ
ศาสนา) อัตราคนละ  1,700.- บาท 
(4) คาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับ ศพด
.บานโนนจําปาทอง ตั้งไว 30,600.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก  ใหแก ศพด.บานโนนจําปาทอง (อปท.จัดตั้งเอง)  อัตราคน
ละ  1,700.-บาท   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 82
  ลําดับที่ 256
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 26 ลําดับ
ที่ 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 915,810 บาท

(1) คาสนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับ ศพด.บานบัวโคก  ตั้ง
ไว  308,700.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  ใหแก ศพด.บานบัวโคก (ถายโอนจากกรมพัฒนา
ชุมชน)  อัตราคนละ  21 บาท/คน/วัน  ระยะเวลา 245  วัน  
(2)  คาสนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับ  ศพด.บานนาอาง  ตั้ง
ไว  282,975.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  ใหแก ศพด.บานนาอาง (ถายโอนจากกรมพัฒนา
ชุมชน)  อัตราคนละ  21 บาท/คน/วัน  ระยะเวลา   245  วัน   
(3)  คาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ ศพด.วัดบานดงชมภู ตั้ง
ไว 231,525.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  ใหแก ศพด.วัดบานดงชมภู (ถายโอน
จากกรมการศาสนา) อัตราคนละ  21 บาท/คน/วัน  ระยะ
เวลา  245 
(4)  คาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ ศพด.บานโนนจําปา
ทอง ตั้งไว 92,610.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน  ใหแก ศพด.บานโนนจําปาทอง (อปท.จัดตั้ง
เอง) อัตราคนละ  21 บาท/คน/วัน  ระยะเวลา   245  วัน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 83
  ลําดับที่ 258
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 23 ลําดับ
ที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ค่าวัสดุ รวม 1,500,502 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,500,502 บาท
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(1) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน เงินอุดหนุน
สําหรับอาหารเสริม (นม) ถายโอน  ตั้งไว  1,138,592
.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง  ไดแก   โรงเรียน
บานนาอาง, โรงเรียนบานบัวโคก  และ  โรงเรียนบานดงชม
ภู (รัฐบาลจัดสรรใหในอัตรา 7.37 บาท/คน/วัน  และองคการ
บริหารสวนตําบลตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสวนเกินจากที่ไดรับการ
จัดสรร 0.45 บาท) รวมคาอาหารเสริม (นม) อัตรา 7.82
 บาท /คน/วัน ระยะเวลา 260 วัน  (จํานวน 52 สัปดาหๆ ละ 5
 วัน เวนวันเสาร-วันอาทิตย) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน
เงิน  1,073,072.- บาท และ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
เงิน 65,520.- บาท 
(2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เงินอุด
หนุนสําหรับอาหารเสริม(นม) ถายโอน  ตั้งไว  361,910
.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ ศพด.วัด
บานดงชมภู (ถายโอนจากกรมการศาสนา), ศพด.บานนาอาง, ศพ
ด.บานบัวโคก (ถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน) และ ศพด.บาน
โนนจําปาทอง (อบต.จัดตั้งเอง) (รัฐบาลจัดสรรใหในอัตรา 7.37
 บาท/คน/วัน และองคการบริหารสวนตําบลตั้งงบประมาณเพิ่ม
เติมสวนเกินจากที่ไดรับการจัดสรร 0.45 บาท) รวมคาอาหาร
เสริม (นม) อัตรา 7.82 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 260 วัน (จํานวน 
52 สัปดาหๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร-วันอาทิตย) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป จํานวนเงิน 341,084.- บาท  และ ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวนเงิน 20,826.- บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 83
  ลําดับที่ 259
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- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 23 ลําดับ
ที่ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงตอเติมซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาอาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาตอเติม ปรับปรุง ซอมแซมภายใน ภาย
นอก และ กอสรางรั้ว ฯลฯ  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัว
โคก (ตามแบบ อบต. กําหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 84
  ลําดับที่ 265
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 25 ลําดับ
ที่ 38
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

งบเงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 2,352,000 บาท
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(1) อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานบัว
โคก  ตั้งไว  714,000.- บาท    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานบัว
โคก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ
.)  อัตราคนละ  21 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 200 วัน 
(2)  อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานนา
อาง  ตั้งไว 840,000.- บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานนาอาง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.)  อัตราคน
ละ  21 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 200 วัน 
(3)  อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานดงชม
ภู  ตั้งไว 798,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานดงชมภู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.)  อัตราคน
ละ 21 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 83
  ลําดับที่ 258
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 23 ลําดับ
ที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:56 หนา : 66/145



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,250,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 955,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งในการปฏิบัติหนาที่อาสา
สมัครกูชีพกูภัย ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางที่ไดรับคําสั่งในการปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครกูชีพกู
ภัย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยและระงับอุบัติเหตุนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากรายได

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการดําเนินการโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและ
แมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน โดยมีคาใชจาย  เชน กิจกรรมใหความรูเรื่อง
การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน คารณรงคการบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีน สนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนแกประชาชน เพื่อ
แกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน เป็นตน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/1175 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 87
 ลําดับที่ 275
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาใชจายในการรณรงคป้องกันควบคุมโรค จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงคป้องกันควบคุมโรคติดตอหรือ
โรคอื่นๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมาก
แขง  ไดแก  โครงการรณรงคป้องกันควบคุมโรคไขเลือด
ออก,โครงการรณรงคป้องกันควบคุมโรคฉี่หนู,โครงการรณรงค
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา, โครงการรณรงคป้องกันควบคุม
โรคไขหวัดนก , โครงการรณรงคป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และ โรคอุบัติใหม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 87
 ลําดับที่ 275
- ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 345,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 305,500 บาท

1) คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยหรือเคมีภัณฑ  ตั้ง
ไว 188,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทยหรือเคมีภัณฑ เพื่อใชในการดําเนินการป้องกันควบคุม
โรค  เชน ทรายอะเบท น้ํายาพนกําจัดยุง
ลาย แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแกว เวชภัณฑ ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ (รวม
กํามะถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดานกรอง จุก
ตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาสตรหรือการแพทย สําลีและ
ผาพันแผล หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เปล ชุดปฐม
พยาบาล ไฟฉายกูชีพ ชุดปฏิบัติการ EMS เชือกดึงลาก อุปกรณ
ระบบทางเดินหายใจ  เครื่องนึ่ง เครื่องวิทยาศาสตร เคมีภัณฑ
ป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก วัสดุเกี่ยวกับการตรวจ
หนอนพยาธิ วัสดุหรือวัคซีนเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เชน เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟา
เรดพรอมขาตั้ง ชุด Personal Protective Equipment (PPE) 
หนากากอนามัย N95 น้ํายาฆาเชื้อสําหรับพนหรือทําความสะอาด
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 วัสดุ
เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไขหวัดนก เชน เคมีภัณฑป้องกัน
ควบคุมโรคไขหวัดนก  ชุดปฏิบัติการสําหรับใชในการดําเนินการ
ฉีดพนสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไขหวัดนกวัสดุป้องกันควบคุม
โรคฉี่หนู หรือวัสดุอื่นๆ หรือโรคติดตออื่นๆหรือ เคมีภัณฑเกี่ยวกับ
การป้องกันควบคุมโรคอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

2) คาจัดซื้อวัสดุในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ตั้งไว  117,500.-  บาท  ไดแก วัคซีน เข็มฉีด
ยา สําลี แอลกอฮอล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 75,000
 บาท เงินรายได 42,500 บาท
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยกูชีพ
กูภัยตําบลโพธิ์หมากแขง (EMS)  ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่เป็น
ชุดกูชีพกูภัย  เชน เครื่องแตงกายสําหรับเจาหนาที่/อาสาสมัครชุด
กูชีพกูภัย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันสะพายไหล ที่ใชในงานสาธารณสุข จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันสะพายไหล ที่ใชในงาน
สาธารณสุข จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาลวควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยน อัตราการไหลได สามารถควบคุมอัตราการไหลไดคง
ที่ 
2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี หรือ
ตัวทําละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีไดไมนอยกวา 4
 ลิตร 
3) ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของน้ํามัน
เชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไดไมนอยกวา 1
 ลิตร 
4) มีโลหะป้องกันความรอน หุมทอพนไมนอยกวารอยละ 50 ของ
ความยาวหองเผาไหมถึงปลายทอพน 
5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพนผลิต
ได ตองมีคา VMD ไมเกิน 30 ไมครอน และมีคาความสม่ํา
เสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไมเกิน 2 โดยวัดที่
อัตราการไหล ไมนอยกวา 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จาก
หัวพน และตองมี หนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตรการ
แพทย หรือหนวยงาน ที่ไดรับการรับรองจากองคการอนามัย
โลก (WHO) 
6) เครื่องพนตองเป็นเครื่องที่อยูในสายการผลิตไมใชเครื่องดัด
แปลง เพื่อใหไดตามคุณลักษณะ และมีแหลงผลิตที่ชัดเจน 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564 ของสํานักงบประมาณ)    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 352
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานดงชมภู  หมูที่ 7

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงชมภู หมู
ที่ 7 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 6,860 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  ในวงเงินงบประมาณ 4,640 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในวงเงิน
งบประมาณ 8,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานนาสาร    หมูที่ 12

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานนาสาร หมู
ที่ 12  ตําบลโพธิ์หมากแขง  อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 6,470 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  ในวงเงินงบประมาณ 5,030 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี  ในวงเงิน
งบประมาณ 8,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานนาอาง หมูที่ 5

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานนาอาง หมู
ที่ 5 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 6,470 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  ในวงเงินงบประมาณ 5,030 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในวงเงิน
งบประมาณ 8,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานโนนจําปาทอง หมูที่ 10

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโนนจําปา
ทอง หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3  โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 6,730 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  ในวงเงินงบประมาณ 4,770 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในวงเงิน
งบประมาณ 8,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานโนนชมภู  หมูที่ 13

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโนนชมภู หมู
ที่ 13 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 6,730 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  ในวงเงินงบประมาณ 4,770 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี  ในวงเงิน
งบประมาณ 8,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานโนนศิลา  หมูที่ 11

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโนนศิลา หมู
ที่ 11 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3  โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 6,210 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  ในวงเงินงบประมาณ 4,640 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในวงเงิน
งบประมาณ 9,150 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานบัวโคก หมูที่ 4

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานบัวโคก หมู
ที่ 4 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี บานบัวโคก ในวงเงินงบประมาณ 6,470 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม ในวงเงินงบประมาณ 5,030 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในวงเงิน
งบประมาณ 8,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานบัวโคกใต หมูที่ 8

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานบัวโคกใต หมู
ที่ 8 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี ในวงเงินงบประมาณ 6,340 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม ในวงเงินงบประมาณ 5,160 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในวงเงิน
งบประมาณ 8,500 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานบัวโคกใหม หมูที่ 14

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานบัวโคก
ใหม หมูที่ 14 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 6,210 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม ในวงเงินงบประมาณ 4,640 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี  ในวงเงิน
งบประมาณ 9,150 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:56 หนา : 80/145



เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานหนอง    บัวงาม หมูที่ 15

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองบัว
งาม หมูที่ 15 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 6,210 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  ในวงเงินงบประมาณ 4,640 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี   ในวง
เงินงบประมาณ 9,150 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขแกคณะกรรมการ
หมูบาน บานใหมภูเจริญ หมูที่ 16

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานใหมภู
เจริญ หมูที่ 16 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้
(1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาลงภรณวลัยลักษอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชารี  ในวงเงินงบประมาณ 5,820 บาท
(2) โครงการสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม  ในวงเงินงบประมาณ 5,030 บาท
(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี  ในวงเงิน
งบประมาณ 9,150 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 88
 ลําดับที่ 281
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,778,550 บาท

งบบุคลากร รวม 1,421,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,421,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,156,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้
- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน                 จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานธุรการ         จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา ตั้งจาย
จากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงผูบริหาร ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.- บาท    ตั้งจาย
จากเงินรายได  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 175,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชน  จํานวน  1  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 320,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,950 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 110,950 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ตั้งไว  110,950.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   สําหรับพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันเป็นลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  แกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557  ตั้งจายจากเงินรายได          

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและผู
มีสิทธิในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามภารกิจอื่นๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิเบิก ตั้งจายจากเงินรายได  

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพประจําสํานัก
งาน หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ,  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (นอกจาก คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายสัญลักษณ แผนพับประชาสัมพันธ หรือ
โฆษณาตางๆ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ หรือคา
ธรรมเนียมศาลในการดําเนินคดีตางๆ คาบริการรับใช คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการตางๆ แรงงานอื่นๆ คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทํา
การอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางแบกหามสัมภาระ คาออก
ของ คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณ
อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลและอาคารสถานที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล  คาจางผูแสดงแบบและคาซอมแซม
ทรัพยสิน  เป็นตน  คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟ้า รายจาย
อื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาดอกไม
ตกแตงสถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นตน การ
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคา
ใชจายได ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติประสาน
งานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน
ตั้งจายเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ คาใชจายในการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  ประกวดการ
แขงขันและพิธีเปิดอาคารตางๆ  คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 358
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
- ตั้งจายจากเงินรายได 

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัดหรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่น ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอม
แซม  บํารุง  รักษา  วัสดุ อุปกรณ  ครุภัณฑ  หรือคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่เป็นทรัพยสินของ อบต.โพธิ์หมาก
แขง  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได   
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.โพธิ์
หมากแขง  เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษ
คารบอน  กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ชอลก ผาสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ  ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร ตลับหมึกผง น้ําหมึกปริ๊น  น้ําดื่มที่ซื้อจากเอกชน เครื่อง
ตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ  กระดานดํารวมถึงกระดานไวทเบอร แผนป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ  มูลี่,มาน
ปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  เครื่อง
คํานวณเลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรม
รูปจําลอง  แผงกั้นหอง(Partition) กระเป๋าฯลฯ รายจายอื่นๆที่
เขารายจายประเภทนี้   ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกันและสี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การ  ลาง  อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ  กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป  เลนส
ซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป  อุปกรณแสดง
งาน,นิทรรศการ  อุปกรณโฆษณาและเผยแพร  ขาตั้งป้าย บอรด
นิทรรศการ ป้ายผา ป้ายผาไวนิลที่ใชในการประชาสัมพันธงาน
กิจกรรม ผลงานขององคการบริหารสวนตําบล  และรายจายอื่นๆ
ที่เขารายจายประเภทนี้   ตั้งจายจากเงินรายได   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ในสํานักงาน เชน หัว
พิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง  กระดาษตอ
เนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) 
เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM 
คัตชีทฟีดเดอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกช (Printer Swiching Box) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card, Sound Card)  
เป็นตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette)แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD -
 ROM)  แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน  เครื่องอานขอมูลแบบ
ซีดีรอม(CD - ROM)  โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   

งบลงทุน รวม 36,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 1 ตู ๆ
 ละ 6,700.-  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)  มีหูลิ้นชัก
(2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
(จัดซื้อตามราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2564)    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก  จํานวน  2  ตูๆ
ละ 5,000.-  บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 121 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม.
- แผนชั้นเหล็ก 2 แผน สามารถปรับระดับได
- มีกุญแจล๊อค
(จัดซื้อตามราคาตามทองตลาด  นอกเหนือราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ปี 2564)    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อผามานหนาตาง พรอมอุปกรณ จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผามานหนาตาง พรอมอุปกรณ สําหรับ
อาคารแสดงสินคา จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 2,300
.- บาท  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ผามานหนาตาง แบบใสหวงตาไก เป็นผากันแสง ขนาดไมนอย
กวา ยาว 2.0 เมตร กวาง 1.2 เมตร 
- อุปกรณราวผามาน พรอมติดตั้ง
(จัดซื้อตามราคาตามทองตลาด  นอกเหนือราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ปี 2564)    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  2  เครื่องๆละ 4,000
.-  บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
(1) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
(2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
(3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพตอนาที
(4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
(5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
(6) มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน
(7) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2564)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552  ,และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสังคมสงเคราะห เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูป่วยเอดส ผู
ดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง ครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูประสบปัญหาทาง
สังคม และเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพราง
กาย จิตใจ การฝึกอาชีพ  การสงเสริมสนับสนุนดานอาชีพ  การ
ปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัย การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคชวย
เหลือ และการชวยเหลืออื่นๆ ใหแก เด็กเยาวชน  ผูสูงอายุ  คน
พิการ ผูป่วยเอดส  ผูดอยโอกาส  คนไรที่พึ่ง  ครอบครัวผูมีรายได
นอย  และผูประสบปัญหาทางสังคม    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2560
-  เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่  85
  ลําดับที่  271 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนสวัสดิการสําหรับคน
พิการ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับสิทธิประโยชนสวัสดิการสําหรับคนพิการ ใหแกคนพิการ, ผู
ดูแลคนพิการ, ผูนําชุมชนฯ   โดยมีคาใชจายโดยสังเขปประกอบ
ดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ
. 2552  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่  80
  ลําดับที่  243  
-  ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู
บาน บานโนนชมภู หมูที่ 13

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเซกา ขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมูบาน บานโนนชมพู หมูที่ 13 (ตามแบบ การไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอเซกากําหนด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง พ
.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 140
 ลําดับที่ 172 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง บาน
โนนหนามแทง หมูที่ 2

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเซกา ขยายเขต
ไฟฟ้าสองสวาง บานโนนหนามแทง หมูที่ 2 (ตามแบบการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอเซกากําหนด) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง พ
.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 40
 ลําดับที่ 16 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 474,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 424,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 254,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบใหแกเทศบาลตําบลศรี
พนา

จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบใหแก
เทศบาลตําบลศรีพนา  ซึ่งเทศบาลตําบลศรีพนาไดอนุญาตให
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขงนําขยะไปกําจัดในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลศรีพนา  โดยมีบันทึกขอตกลง
ใหองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขงไดลงนามในบันทึกขอ
ตกลง  โดยมีจํานวนคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝัง
กลบ ไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ คาซอม
บํารุง วัสดุ อะไหล คาไฟฟ้า คาน้ํา  ตลอดจนคาใชจายเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ ที่ใชในการดําเนินงานกลบ เกลี่ย บดอัดขยะมูลฝอยใหถูก
ตองตามหลักสุขาภิบาล โดยสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการ
ใหแกเทศบาลตําบลศรีพนา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 337 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการบริหารจัดการแกไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การ
บริหารจัดการขยะ การรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะและปัญหามลพิษตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการแกไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน การดําเนินการเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย การ
คัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะ การรณรงคประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษ
ตางๆ ไดแก โครงการหนาบานนามอง โครงการชุมชนปลอด
ขยะ โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง  โครงการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน โครงการประกวดนวัตกรรมจากขยะรี
ไซเคิล โดยมีคาใชจายโดยสังเขป ประกอบดวย คาวัสดุสําหรับ
กําจัดขยะเปียกในครัวเรือน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทํา
ถังขยะอันตรายเพื่อรองรับขยะอันตรายในชุมชนทุกหมูบาน คา
ป้ายประชาสัมพันธ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 339            
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในการบริหารจัดการขยะ เชน ถุงขยะ
พรอมงานพิมพสี ถุงบรรจุขยะมูลฝอยทั่วไป ถุงขยะติดเชื้อ วัสดุใน
การจัดเก็บขยะ ถังขยะแบบแยกประเภท ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซ
เคิล ถังขยะเปียก(ถังขยะอินทรีย)  ถังขยะติดเชื้อ และถังขยะ
อันตรายในชุมชนทุกหมูบาน คีบขยะ ไมกวาดทางมะพราว ที่ตัก
ขยะ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ
งานดานการจัดเก็บขยะมูลฝอย ป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บขยะมูลฝอย เชน เสื้อแขนยาวหรือแขน
สั้น กางเกงขายาวหรือชุดหมี เสื้อคลุม เสื้อกันฝน เสื้อกั๊กสีสะทอน
แสง รองเทาบู๊ต ถุงมือยางหรือหนัง  หมวกกันฝน หนากาก
อนามัย ฯลฯ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุง บอตากปฏิกูล องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงบอตากปฏิกูล ณ องคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์หมากแขง (ตามแบบ อบต. กําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 353 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คชจ.สงเสริมและสนับสนุนประชาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล  เชน  การจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน จัดประชุมเวทีประชาคมตําบล  เพื่อสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชน เป็นตน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 311
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  สมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระ
บรมวงศานุวงศ โดยมีคาใชจาย เชน คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม คาป้ายประชาสัมพันธ คาประดับตกแตงในการเฉลิม
พระเกียรติ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 313
- ตั้งจายจาก เงินรายได
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คาใชจายในการดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด  โดยมีคาใชจาย เชน  คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ  อบรมผูนําชุมชน
ป้องกันยาเสพติด, โครงการรณรงคประชาสัมพันธการป้องกัน
แกไขปัญหายาเสพติด, โครงการฟ้นฟูชวยเหลือผูติดยาเสพ
ติด,โครงการสนับสนุนการดําเนินงานจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดใน
ชุมชน, สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด พ
.ศ. 2519
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 95
  ลําดับที่ 308
- ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการสงเสริมประชาธิปไตย สรางความปรองดองและ
สมานฉันทในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและ
โครงการดานประชาธิปไตย สรางความปรองดองและสมานฉันท
ในชุมชน เชน การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อ
สรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 314
- ตั้งจายจากเงินรายได
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก  สตรี
และบุคคลในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ความรุนแรงตอเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว  โดยมีคาใชจาย
โดยสังเขปประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายอื่นๆ
สําหรับจัดทําโครงการ       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนา 81
  ลําดับที่ 248  
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลโพธิ์หมากแขง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลโพธิ์หมากแขง  การสงเสริมกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนตําบลโพธิ์หมากแขง การป้องกันและแกไขปัญหา
การตั้งครรภไมพรอม โดยมีคาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย คา
วัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทํา
โครงการ 
-  เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่  มท  0816.5/ว
 4676  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2561    
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 80
  ลําดับที่ 243  
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการ
พัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ โดยมีคาใชจายโดยสังเขป
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาใชจาย
อื่นๆ สําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ
. 2552  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0810.6/ว 24  ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 81
  ลําดับที่ 247 
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายโครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม  สนับ
สนุน  การจัดทําแผนชุมชน  กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผูนําชุมชน  สรางเครือ
ขาย องคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ  เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยมี
คาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คา
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2553
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 90
  ลําดับที่ 312  
-  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมโครงการสงเสริมพัฒนาและฝึก
อบรมอาชีพ ใหแก ผูสูงอายุ  คนพิการ สตรี เยาวชน ผูดอย
โอกาส  กลุมอาชีพ  และประชาชนทั่วไป  โดยมีคาใชจายโดย
สังเขปประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คา
ใชจายอื่นๆสําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 81
  ลําดับที่ 249  
-  ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:56 หนา : 104/145



คาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทสตรี การสงเสริมภาวะผูนําสตรี การสงเสริม
อาชีพและพัฒนาทักษะสตรีในดานตางๆ โดยมีคาใชจายโดย
สังเขปประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม    คา
พาหนะ  คาใชจายอื่นๆ สําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ
. 2552 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 80
  ลําดับที่ 245  
-  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายโครงการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบ
ครัว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแกไขปัญหาครอบ
ครัว โดยมีคาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ  คา
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ
. 2552
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 81
  ลําดับที่ 246  
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน และการดําเนินกิจกรรมธรรมนูญ
สุขภาพตําบลโพธิ์หมากแขง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน และการดําเนิน
กิจกรรมที่เกิดจากธรรมนูญสุขภาพตําบลโพธิ์หมาก
แขง เชน กิจกรรมปรับปรุงแกไขธรรมนูญสุขภาพ กิจกรรมงานศพ
ปลอดเหลา กิจกรรมประชาสัมพันธ เผยแพรและสงเสริมให
ประชาชนนําธรรมนูญสุขภาพไปสูการปฏิบัติ โดยมีคาใชจายโดย
สังเขปประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสารสื่อ
ประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 87
  ลําดับที่ 276  
-  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการสงเสริมความรูความเขาใจและนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรรมเพื่อเป็น
การสงเสริมความรูความเขาใจและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ  โดยมีคาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย  คา
วัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท  0891.4/ว 1695  ลงวันที่  24 สิงหาคม  2553
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 81
  ลําดับที่ 250  
- ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบล,กีฬา
เยาวชน,กีฬานักเรียน,กีฬาประชาชนตางๆ แยกเป็นคาใช
จาย  เชน  คาอาหาร และเครื่องดื่ม  คาถวยรางวัล  คาเงิน
รางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาจัดทําป้ายโครงการ  คา
วัสดุอุปกรณ  คาจัดเตรียมสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537) (เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หนา 99 ลําดับที่ 327 และ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนา 33  ลําดับที่ 31
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการสงทีมกีฬาเขาแขงขัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงทีม  กีฬา สมาชิก อบต
. พนักงาน  ขาราชการ หรือทีมกีฬาเยาวชน หรือประชาชนเขา
รวมแขงขันที่หนวยงานและหนวยงานอื่นจัดขึ้น   เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธระหวางหนวยงานและเป็นการสงเสริมพัฒนาการ
กีฬา  แยกเป็นคาใชจาย เชน คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาถวย
รางวัล คาเงินรางวัล คาจัดทําป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คา
เบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 255 และ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 ถึง 2570
) หนาที่ 33  ลําดับที่ 33
- ตั้งจายจากเงินรายได  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา,อุปกรณกีฬา เพื่อสนับสนุนพัฒนาการ
กีฬาสําหรับศูนยกีฬาตําบลหรือศูนยกีฬาแตละหมูบานในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานทางศาสนา,ประเพณี และ สงเสริมศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการในการ
จัดงานทางศาสนาและสงเสริมอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบ
แทน คากรรมการ ป้ายโครงการ คาเครื่องดื่ม อาหาร คาจัดสถาน
ที่
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 104
  ลําดับที่ 347
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 23 ลําดับ
ที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลโพธิ์หมากแขง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ตําบลโพธิ์หมากแขง เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทย เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ ในการดําเนินโครงการ ป้าย
โครงการ คาเครื่องดื่ม อาหาร คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ
 ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 104 ลําดับที่ 347 และ แผนพัฒนาการ
ศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 29 ลําดับที่ 20
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
สงกรานต เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ ในการดําเนินโครงการ ป้าย
โครงการ คาเครื่องดื่ม อาหาร คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ
 ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.4657
 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ปี 2566 – 2570 ) หนาที่ 83
  ลําดับที่ 258
- เป็นไปตามแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) หนา 29 ลําดับ
ที่ 20
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวเชิงอนุรักษ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 97
 ลําดับที่ 319
- ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,267,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,117,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 778,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธาอาวุโส  จํานวน 1 อัตรา     
- ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงผูบริหาร ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  อัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 260,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  
(1) ผูชวยชางโยธา     จํานวน  1  อัตรา
(2) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ    จํานวน  1  อัตรา
(3) พนักงานจางทั่วไป(ปฏิบัติงานดานไฟฟ้า)  จํานวน  1  อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ,พนักงานจางทั่วไป จํานวน  3 อัตรา  ดังนี้
(1) ผูชวยชางโยธา     จํานวน  1  อัตรา
(2) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ    จํานวน  1  อัตรา
(3) พนักงานจางทั่วไป(ปฏิบัติงานดานไฟฟ้า)  จํานวน  1  อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบดําเนินงาน รวม 2,112,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 271,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 236,600 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ตั้งไว 86,600.- บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปี แกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557 -ตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งไว 150,000.- บาท เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ ใน
สวนที่กองชางองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง ตองรับผิด
ชอบในการเบิกจาย ไดแกคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง , คาตอบแทนผูควบคุมงานจาง -ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได  
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ค่าใช้สอย รวม 1,176,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูชวยนายชางโยธา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่ผูชวยนายชางโยธา ปฏิบัติ
งานดานงานกอสราง การสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ
ราคา และปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบ
หมาย จํานวน 1 อัตรา อัตราการจางเดือนละ 10,000 บาท เป็น
เวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประปา  บานนาสาร หมูที่ 12 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประปา การเก็บคาน้ําประปา
จดมิเตอร เปิด – ปิด น้ําประปาหมูบาน  บานนาสาร  หมู
ที่ 12 จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเงินเดือน 5,000.- บาท ระยะ
เวลา 12  เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประปา  บานนาอาง  หมูที่ 5 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประปา การเก็บคาน้ําประปา
จดมิเตอร เปิด – ปิด น้ําประปาหมูบาน  บานนาอาง หมู
ที่ 5 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 5,000.- บาท ระยะ
เวลา 12  เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประปา  บานโนนจําปาทอง หมูที่ 10 จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประปาการเก็บคาน้ําประปา
จดมิเตอร เปิด – ปิด น้ําประปาหมูบาน บานโนนจําปาทอง หมู
ที่10 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 7,000.- บาท ระยะ
เวลา 12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประปา  บานโนนศิลา หมูที่ 11 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประปา การเก็บคาน้ําประปา
จดมิเตอร เปิด – ปิด น้ําประปาหมูบาน  บานโนนศิลา หมู
ที่ 11 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 5,000.- บาท ระยะ
เวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประปา  บานบัวโคก  หมูที่  4 จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประปาการเก็บคาน้ําประปา
จดมิเตอร เปิด–ปิด น้ําประปาหมูบาน บานบัวโคก หมู
ที่ 4 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 9,000.- บาท ระยะ
เวลา 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:56 หนา : 117/145



คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประปา  บานโพธิ์หมากแขง หมูที่ 1 จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประปา การเก็บคาน้ําประปา
จดมิเตอร เปิด – ปิด น้ําประปาหมูบาน บานโพธิ์หมากแขง หมู
ที่ 1 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 2,000.- บาท ระยะ
เวลา 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได 

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประปา  บานหนองบัวงาม  หมูที่  15 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประปา การเก็บคาน้ํา
ประปา จดมิเตอร เปิด – ปิด น้ําประปาหมูบาน บานหนองบัว
งาม หมูที่ 15 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงิน
เดือน 5,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาจางเหมาบริการ คาจางถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรศพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ (คาจาง
เหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาจาง
แบกหามสัมภาระ คาออกของ คาบริการกําจัดปลวก คาจางผู
แสดงแบบและคาซอมแซมทรัพยสิน เป็นตน)  คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให ราชการไดใช
บริการไฟฟ้า รวมถึง คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ
ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายไฟและ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณคาติดตั้งประปา คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดใช บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ํา
และอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึง การปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณคาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน ฯลฯ - ตั้งจายจากเงินรายได 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
-ตั้งจายจากเงินรายได 

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:56 หนา : 120/145



คาใชจายเพื่อปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทําแผนที่ตําบลการ
สํารวจออกแบบ การควบคุมงานกอสราง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบวางผัง
เมือง โดยมีคาใชจาย เชน คาจางเหมาปรับปรุงดานการสํารวจ
ออกแบบใหมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงพัฒนาการควบคุมงานกอ
สราง ปรับปรุงแนวเขตหมูบาน,ตําบล ดานการใชประโยชน
ที่ดิน,การพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโครง
สรางพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ตลอดจนการพัฒนา
ดานงานชางใหมีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท
 0808.3 ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 106 ลําดับ
ที่ 353
- เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัดหรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่น ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สราง หรือคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆที่เป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง คาบํารุง
รักษาซอมแซมถนนลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือถนนอื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบหรือเป็นทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง หรือระบบประปาหมู
บาน ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ฝายน้ํากั้นน้ํา คันดิน ระบบ
ไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ รถบรรทุกติดตั้ง เครนไฮดรอลิคพรอม
กระเชาซอมไฟฟ้า ฯลฯ ที่เป็นทรัพยสินและอยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง  ตั้งจายจากเงินราย
ได

ค่าวัสดุ รวม 665,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ  เชน  โต๊ะตางๆ  เกาอี้
ตางๆ  ตูตางๆ  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  หมึก  ไม
บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบ
ใส กระดาษคารบอน น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ชอลก ผาสําลี แปรงลบกระดาน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) แฟ้ม  แบบพิมพ  ตรายาง  ธงชาติ ซอง
จดหมาย  เครื่องดับเพลิง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ กระดานดํา รวมถึงกระดานไวทบอรด แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน เครื่องคํานวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรม
รูปจําลอง แผงกั้นหอง กระเป๋า น้ําดื่มที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน  สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม โคมไฟฟ้าพรอมขาหรือกาน หมอแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ โคมฉายสปอรตไลท หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดความตานทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่อง
สัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอด
วิทยุ ทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร บัลบาส สตารทเตอร สายไฟฟ้า สายเคเบิล เข็มขัดนิรภัย
สําหรับงานไฟฟ้า (หนัง) รองเทานิรภัยสําหรับงานไฟฟ้า ถุงมือ
นิรภัย หมวกนิรภัย  อุปกรณ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย หินกรวด ดิน
ลูกรัง อิฐหรือซีเมนตบล็อก ยางมะตอยสําเร็จรูป ปูนซีเมนตผสม
เสร็จ กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ข
วาน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา รถเข็นลอยางตลอดจนวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ เกี่ยวกับการแกไขปัญหาที่สาธารณะ เชน เสา
คอนกรีต  ลวดหนาม หรือวัสดุกอสรางอื่นๆ เพื่อใชในการปรับ
ปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได 100,000.-บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.- บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหรือซอมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะขนสงที่
ใชสําหรับรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอม
กระเชา  ซอมไฟฟ้า และรถจักรยานยนตขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก,ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น อานจักรยาน หัว
เทียนไขควง น็อตและสกรู กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถ
ยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคคลัตช ล็อคพวง
มาลัย สัญญานไฟฉุกเฉินฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถาน  แก๊สหุงตม น้ํามัน
จารบี น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชกับรถยนต
บรรทุกดีเซล รถจักรยานยนต  เครื่องพนหมอกควัน, เครื่องตัด
หญา หรือเครื่องยนต เครื่องจักรอื่นๆ รถยนตสวนกลาง รถบรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเชาซอมไฟฟ้า  รถกูชีพกูภัย รถขยะ ซึ่ง
เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล และคาจัดหาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสนับสนุนเครื่องจักรกลหนวยงานอื่น องคการบริหารสวน
จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ  โดย
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง ไดขอความอนุเคราะห
เครื่องจักรกลมาดําเนินการซอมแซมแกไขถนนที่ชํารุดหรือสิ่งกอ
สรางตางๆ และดําเนินการเพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง โดย
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง จะรับผิดชอบน้ํามันเชื้อ
เพลิง  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป  ฟิลมถายรูป  แผนVCD 
หรือ DVD ที่ใชสําหรับกลอง VDO ไมอัด พูกัน  ลูกกลิ้งโฟม ผาสี
สําหรับเขียนป้ายโฆษณา และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการ
โฆษณา และเผยแพร ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนจานบันทึก
ขอมูล(
Diskette/Floppydisk/Removabledisk/Compact disc/Digit
al Video disc) เทปบันทึก
ขอมูล(Rell Magnetic Tape Cassette Tape Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Broad) เมมโมรีซิป(Memory Chip) 
เชน Ram คัดชีทฟีดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card Land Card Antivirus Card Sound Card เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม CD-
Rom แบบออพติคอล Optical เป็นตน เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม (CD-Rom) โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจตางๆ  เชน บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือแกะสลัก บันไดไมไผ เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ไม
วัดระดับ ตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวของกับการสํารวจ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
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วัสดุอื่น จํานวน 240,000 บาท

(1) ประเภทคาวัสดุประปา  ตั้งไว  230,000.- บาท  เพื่อจายเป็น
คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการดําเนินกิจการประปาหมู
บาน ระบบประปาหมูบาน ขยายเขตวางทอประปา ซึ่งเป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง เชน สาร
สม คลอรีน ทอน้ํา ขอตอ ประตูน้ํา กาว เทปพันเกลียว สายไฟ
มาตรวัดน้ํา ตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวของกับประปา ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได 130,000.- บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000
.- บาท
(2) ประเภทคาวัสดุงานชาง  ตั้งไว  10,000.- บาท  เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุงานชาง เชน กระดาษไข หมึก ปากกาเขียน
แบบ อุปกรณซอมแซมงานไฟฟ้า ไขควงลองไฟ ไขควงสําหรับงาน
ไฟฟ้า คีมปากจิ้งจก  คีมปากแหลม คีมปอก
สาย คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไส
ไม เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง กระบะผสมปูน รถ
เข็น บุงกี๋ เครื่องมือชางตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 37,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อ ตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน  จํานวน 2 ตู ๆ
 ละ 5,000.- บาท รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดความกวาง 1.20 เมตร สูง 87 เซนติเมตร ลึก 40
 เซนติเมตร
(จัดซื้อราคาตามทองตลาดนอกเหนือราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ปี 2564)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2564 ) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาด 1 KVA 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2564 )  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานก่อสร้าง รวม 5,080,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,080,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,080,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบัวโคกใต หมูที่ 8 จํานวน 350,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบัวโคก
ใต หมูที่ 8 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนาด
กวาง 4.00 ม. ความยาวรวม 156.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 624.00 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหลทาง 2
 ขาง ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ท.1-01) พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 54 ลําดับ
ที่  98
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพธิ์หมากแขง หมูที่ 1 จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพธิ์หมาก
แขง หมูที่ 1 ต.โพธิ์หมากแขง  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนาด
กวาง 4.00 ม. ความยาวรวม 123.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 492.00 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหลทาง 2
 ขาง ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ท.1-01) พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570)  หนาที่ 37 ลําดับ
ที่ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัวงาม หมูที่ 15 จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัว
งาม หมูที่ 15 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  สายที่ 1
 ขนาดกวาง 4.00 ม. ความยาวรวม 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 520.00 ตร.ม. สายที่ 2 ขนาด
กวาง 4.00 ม. ความยาวรวม 41.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 164.00 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหลทาง 2
 ขาง ตามสภาพพื้นที่  (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ท.1-01
) พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต
.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 72 ลําดับ
ที่  207
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมภูเจริญ  หมูที่ 16 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมภู
เจริญ  หมูที่ 16 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนาด
กวาง 5.00 ม. ความยาวรวม 126.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 630.00 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหลทาง 2
 ขาง ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง ท.1-01) พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 75 ลําดับ
ที่ 224
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บานนาอาง หมูที่ 5 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บาน
นาอาง หมูที่ 5 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนาด
กวาง 0.60 ม.ความยาวรวม140.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58 ม. ไมรวม
บอพัก ลงบอพักสําเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 ม. พรอมฝา
ปิด จํานวน 4 บอ วางทอระบายน้ําขนาด 0.40x1.00 ม
. จํานวน 7 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.กําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 46 ลําดับ
ที่ 52 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บานโนนจําปาทอง 
หมูที่ 10

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บาน
โนนจําปาทอง หมูที่ 10 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง  จ.บึง
กาฬ ขนาดกวาง 0.60 ม.ความยาวรวม 160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58
 ม.  ไมรวมบอพัก ลงบอพักสําเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 ม. พรอม
ฝาปิด จํานวน 2.00 บอ พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 59 ลําดับ
ที่ 129 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บานโนนชมภู หมูที่ 
13

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บาน
โนนชมภู หมูที่ 13 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง  จ.บึง
กาฬ ขนาดกวาง 0.60 ม.ความยาวรวม 92 .00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58
 ม. ไมรวมบอพัก ลงบอพักสําเร็จรูปขนาด 1.00x1.00 ม. พรอม
ฝาปิด จํานวน 1 บอ พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย(ตามแบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 67 ลําดับ
ที่176 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 14/9/2565  11:01:56 หนา : 131/145



คากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บานบัวโคก หมูที่ 4 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บาน
บัวโคกหมูที่ 4 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนาด
กวาง 0.60 ม.ความยาวรวม 146.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58 ม. ไมรวม
บอพัก ลงบอพักสําเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 ม. พรอมฝา
ปิด จํานวน 4 บอ พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 43 ลําดับ
ที่ 35 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บานบัวโคกใหม หมูที่ 
14

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บาน
บัวโคกใหม หมูที่ 14  ต.โพธิ์หมากแขง  อ.บึงโขงหลง จ.บึง
กาฬ ขนาดกวาง 0.60 ม.ความยาวรวม 160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58
 ม. ไมรวมบอพัก  ลงบอพักสําเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 ม. พรอม
ฝาปิด จํานวน 2 บอ พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570)  หนาที่ 70 ลําดับ
ที่ 192 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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คากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บานาสาร หมูที่ 12 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพรอมฝาปิด บานา
สาร หมูที่ 12  ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนาด
กวาง 0.60 ม.ความยาวรวม 157.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58 ม. ไมรวม
บอพัก ลงบอพักสําเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 ม. พรอมฝา
ปิด จํานวน 2.00 บอ วางทอระบายน้ําขนาด 0.40x1.00 ม
. จํานวน 7 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย(ตาม
แบบ อบต.กําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 64 ลําดับ
ที่160 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คากอสรางลานกีฬาเอนกประสงค บานดงชมภู หมูที่ 7 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานกีฬาเอนกประสงค บานดงชมภู หมู
ที่ 7 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขนาดกวาง
เฉลี่ย 21.00ม. ความยาวรวม 31.00ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 651.00 ตร.ม (คัดลอกแบบมาตรฐานลาน
กีฬาเพื่อสรางสังคมไทยเป็นสุข) พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 52 ลําดับ
ที่ 88
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บานดงสวาง 
หมูที่ 6

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิว
จราจร) บานดงสวาง หมูที่ 6 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึง
กาฬ  กวางเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวรวม 532.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 532.00 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 48 ลําดับ
ที่ 64
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายผิวจราจร) บานโนนศิลา 
หมูที่ 11

จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิว
จราจร) บานโนนศิลา หมูที่ 11  ต.โพธิ์หมากแขง  อ.บึงโขงหลง จ
.บึงกาฬ  กวางเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวรวม 648.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 648.00 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล
ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท) พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต
.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 61 ลําดับ
ที่ 140
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ที่ชํารุดเสียหาย บานโนน
สวรรค หมูที่ 3

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ที่ชํารุดเสีย
หาย บานโนนสวรรค  หมูที่ 3 .โพธิ์หมากแขง  อ.บึงโขงหลง จ.บึง
กาฬ  กวางเฉลี่ย 3.00-5.00 ม. ความยาวรวม 1,500.00 ม.  ลง
ดินลูกรังจุดที่ชํารุดเสียหาย จํานวน 2,294 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย  (ตามแบบแปลน อบต.กําหนด) พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570)  หนาที่ 41 ลําดับ
ที่ 22
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ที่ชํารุดเสียหาย บานหนองสิม 
หมูที่ 9

จํานวน 250,000 บาท

กวางเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. ความยาวรวม 1,500.00 ม. ลงดินลูกรัง
จุดที่ชํารุดเสียหาย จํานวน 2,294 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยตกแตง
ใหเรียบรอย (ตามแบบแปลน อบต.กําหนด) พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 56 ลําดับ
ที่ 112 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ปรับปรุง ซอมแซม ตอเติมหองน้ําขางหองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์หมากแขง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ปรับปรุง ซอมแซม ตอเติมหองน้ําขางหองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง ขนาด กวาง 3.00 ม
. ยาวรวม 6.00 ม. หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 18.00 ตร.ม
. (ตามแบบแปลน อบต.กําหนด) พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนาที่ 106 ลําดับ
ที่ 353 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) (คากอ
สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือ และคูมือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2532
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุดที่ นร 0408/ว 85 ลงวัน
ที่ 13 กรกาคม 2541
5) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2544
6) คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) มติคณะ
รัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2555
7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561
8) หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808. 2/ 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 (กองชาง)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 345,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบริการคนงานเกษตรประจําศูนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโพธิ์หมากแขง

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานเกษตรเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยว
กับงานเกษตรประจําศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลโพธิ์หมากแขง  โดยปฏิบัติงานโดยสังเขปดัง
นี้  การปรับปรุงบํารุงพันธพืช  พันธุสัตว  การปรับปรุงทางการ
เกษตร  การขยายพันธุพืชพันธสัตว  การปรับปรุงดิน   ชวยใน
การรวบรวมขอมูลสถิติทางการเกษตร  และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรกรรมหรืองานอื่นที่ไดรับมอบ
หมาย   จํานวน 1 อัตรา  อัตราจางเดือนละ 8,000  บาท เป็น
เวลา 12  เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลโพธิ์หมากแขง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแปลงสาธิต
เกษตรตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ณ  ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโพธิ์หมาก
แขง  โดยมีคาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ   คาป้ายโครงการ  คาจางเหมาแรงงาน  คาจางเหมารถ
ไถ  คาพันธุพืช พันธุสัตว  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท  0891.4/ว 1695    ลงวันที่  24 สิงหาคม  2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 81
  ลําดับที่ 250  
- ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการทําเกษตรอินทรีย การณรงคใหความรูแกเกษตรกรในการ
ทําเกษตรอินทรีย  การปรับปรุงการบํารุงดินเพื่อการเกษตร  โดย
มีคาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ  คา
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาจัดเอกสาร คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 92
  ลําดับที่ 298   
-  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโพธิ์หมากแขง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโพธิ์หมาก
แขง  การประชุมคณะกรรมการ การฝึกอบรม โดยมีคาใชจายโดย
สังเขปประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทํา
เอกสาร  คาพาหนะ  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 92
  ลําดับที่ 300  
- ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม
ของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โพธิ์หมากแขง  กิจกรรมแปลงสาธิตการเกษตร การสงเสริม สนับ
สนุนและพัฒนาดานการเกษตร และเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ได
รับความเดือดรอน  เนื่องจากเกิดโรคระบาดในพืชผลการเกษตร
หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในพืชผลการเกษตร  โดยมีคา
ใชจายโดยสังเขปประกอบดวย  พันธุพืช  พันธุสัตว    ปุ๋ย  ยา
รักษาโรคสัตว  อาหารสัตว  วัสดุเพาะชํา  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว  ใบหรือาพลาสติก  อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช  เชน  ใบมีด  เชือก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบลงทุน รวม 189,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 189,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลโพธิ์หมากแขง  ตําบลโพธิ์หมากแขง  อําเภอบึง
โขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 189,000 บาท

เพื่อปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลโพธิ์หมากแขง  ตําบลโพธิ์หมากแขง  อําเภอ
บึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกวาง 8  เมตร  ความยาว
รวม 12 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร พรอมป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย  (ตามแบบแปลน อบต. กําหนด)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 106
  ลําดับที่ 353   
-  ตั้งจายจากเงินรายได
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนิน
งานกรอบการเรียนรูทรัพยากร  ตามแนวทางการดําเนินงานแผน
แมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)   โดยมีคาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย  คา
วัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนา 100
 ลําดับที่ 331  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําและป่า  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม  การปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน โดยมีคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการฯ  โดยมีคาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย
โครงการ  คาพันธุพืช  คาปุ๋ย  คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ
. 2552  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 100
  ลําดับที่ 369  
-  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกเด็กเยาวชนและ ประชาชน
เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ
.สธ.)   โดยมีคาใชจายโดยสังเขปประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาใชจายอื่นๆสําหรับจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนา 100
  ลําดับที่ 328 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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