
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบอนอก

อําเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,674,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,959,380 บาท

งบบุคลากร รวม 10,825,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,053,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกนายก/รองนายก องคการบริหารสวนตําบล
 1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ 21,120.00
 บาท  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปนเงิน  253,440.00  บาท
 2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ 11,610.00 บาท  จํานวน 2 อัตรา  คํานวณตั้งไว 12 เดือนเปน
เงิน  278,640.00  บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนงใหแกนายก/รองนายก องคการบริหารสวน
ตําบล
 1) เงินประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ 1,900.00 บาท  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปนเงิน 22,800.00 บาท
 2) เงินประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ 950.00 บาท  จํานวน 2 อัตรา  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปน
เงิน 22,800.00 บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก/รองนายก องคการบริหารสวน
ตําบล  
 3.1 เงินตอบแทนพิเศษตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 1,900.00 บาท  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปนเงิน 22,800.00 บาท
 3.2 เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  อัตราเดือนละ 950.00 บาท  จํานวน 2 อัตรา  คํานวณตั้งไว 12
 เดือน เปนเงิน 22,800.00 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตรา
เดือนละ 7,560.00 บาท  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปนเงิน 90,720.00 บาท 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,339,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
1. เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ  11,610.00  บาท  คํานวณตั้งไว  12 เดือน  เปนเงิน  139,320.00  บาท
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ 9,500.00 บาท  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปนเงิน  114,000.00  บาท
3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ 7,560.00 บาท  จํานวน 22 อัตรา  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปน
เงิน  1,995,840.00  บาท
4. เงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ 7,560.00 บาท  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปนเงิน  90,720.00  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,772,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล  เชน   ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
บอนอก หัวหนาสํานักงานปลัด  ผูอํานวยการกองคลัง นักวิเคราะหฯ  นัก
ทรัพยากรบุคคลฯ  นักพัฒนาชุมชน นิติกร  เจาพนักงานธุรการ เปน
ตน  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  จํานวนอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล  คํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน  จํานวนอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบลระดับผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้
1 เงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล (ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก)  นักบริหารระดับกลาง อัตราเดือน
ละ 7,000.00 บาท  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  เปนเงิน  84,000.00  บาท
2 เงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักงานปลัด) ผู
อํานวยการทองถิ่นระดับตน  อัตราเดือนละ 3,500.00 บาท  คํานวณตั้งไว 12
 เดือน  เปนเงิน  42,000.00  บาท
3 เงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานทั่วไป (ผูอํานวยการกองคลัง) ผู
อํานวยการทองถิ่นระดับตน  อัตราเดือนละ 3,500.00 บาท  คํานวณตั้งไว 12
 เดือน  เปนเงิน  42,000.00  บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,900,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีของพนักงาน
จางองคการบริหารสวนตําบล  เชน  พนักงานขับรถน้ํา  ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  เปนตน  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  จํานวนอัตรา
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ขององคการ
บริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  จํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบล

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลระดับผู
บริหาร (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) นักบริหารระดับกลางอัตราเดือน
ละ 7,000.00 บาท คํานวณตั้งไว 12 เดือน เปนเงิน 84,000.00 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,749,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 900,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
หนวย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจางที่ไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ  และวันหยุดนักขัตฤกษ

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได ตาม
ระเบียบฯ  ไดแก  คาเชาบาน  คาเชาซื้อบานหรือคาผอนชําระเงินกู

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูบริหาร
ค่าใช้สอย รวม 1,479,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําระบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Application One Stop 
Service)

จํานวน 88,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําระบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ด
เสร็จ (Application One Stop Service) จํานวน 1 ระบบ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 57 ลําดับที่ 18

คาจางเหมาจัดทําระบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Web One Stop Service) จํานวน 79,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําระบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ด
เสร็จ (Web One Stop Service) จํานวน 1 ระบบ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 56 ลําดับที่ 12
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คาจางเหมาติดตั้งโทรศัพทภายใน พรอมเครื่องสาขา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งโทรศัพทภายใน พรอมเครื่องสาขา ณ ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลบอนอก
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 57 ลําดับที่  17

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตางๆ  ดังนี้
 - คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  หนังสือพิมพตางๆ)
 - คาธรรมเนียมตางๆ
 - คาเบี้ยประกัน
 - คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
 - คาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด  และอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางเหมาหาม
สัมภาระ  คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง  คาซอมแซมทรัพยสิน  คาจางเหมา
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ
 - คาติดตั้งไฟฟ้า  เชน  คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้าซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
 - คาติดตั้งประปา  เชน  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ
 - คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1 คารับรอง
 เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยม  หรือเยี่ยมชม
กิจการ  หรือทัศนศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล  และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของตองรวมกันตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตลอดจนผูเขารวม
โครงการ  ตามโครงการที่หนวยราชการอื่น  กลุมอาชีพ  มูลนิธิจัดใหมีขึ้นกับ
องคการบริหารสวนตําบล  หรือในหมูบานเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล  เชน  โครงการกาชาดเยี่ยมหมูบาน  โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่  โครงการประกวดกิจกรรมตางๆในหมูบาน  ฯลฯ
2 คาเลี้ยงรับรอง       
 เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือ
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือขององคการบริหาร
สวนตําบล  ในโอกาสตางๆ  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ
3 คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีการตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบล  จัดงานวันสําคัญทางศาสนา  และเปนวันสําคัญทางราชการ งานรัฐพิธี
4. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา  
 เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวง
มาลา  สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาของรางวัลหรือเงินรางวัล/ของที่ระลึกในงาน หรือ
กิจกรรม หรือพิธีตางๆที่จําเปนและเหมาะสม
    เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน  และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  หรือบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งจากองคการบริหารสวน
ตําบลใหเดินทางไปราชการ  
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป  เลือกตั้งซอม หรือเลือกตั้งกรณีตั้ง
หมูบานใหมของผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หรือสนับ
สนุนการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก
สภา  ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561  เรื่อง  การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อ
เปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  107  ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานดานตางๆ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชตามโครงการฝึกอบรมและศึกศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตางๆของคณะผู
บริหาร เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการฯ  
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 56  ลําดับที่  7
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โครงการเพิ่มพูนความรูพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบต. 
บอนอก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเพิ่มพูนความรูพัฒนาทักษะ
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบต. บอนอก  เชน  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 56 ลําดับที่ 10

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันในองคกรและสรางแรงจูง
ใจในการทํางาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชตามโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพัน
ในองคกรและสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้ายโครงการ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คา
อาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการฯ  
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 56  ลําดับที่  11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 1,050,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  เครื่องเขียนและ
แบบพิมพตางๆ  ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ   ในสํานักงานและการจัดพิธี
ตางๆของราชการ  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆสําหรับงานบานงานครัว  เชน  ไม
กวาด  น้ํายาลาจาน  แกวน้ํา  ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  ไม  ตะปู  ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหล  รถจักรยานยนต  รถยนตสวนกลาง  รถน้ํา
อเนกประสงคขององคการบริหารสวนตําบล  รถกูชีพ  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆที่ใชกับรถยนตสวน
กลาง  รถจักรยานยนต  รถน้ําอเนกประสงค  ฯลฯ  สําหรับปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ  เชน  พูกันและสี  เมมโมรี  การด  ฟิลม  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนบันทึกขอมูล  โปรแกรม
ตางๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม  ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ไมเขาประเภทของวัสดุที่จัดประเภทตั้ง
ไว  เชน  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟ้า  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บอนอก  และที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บอนอก  และที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บอนอก  และที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต  การดและคาสื่อสารตางๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหได
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน รวม 329,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 329,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานจํานวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเกาอี้สํานักงานชนิดเกาอี้หนัง  มีพนักพิงและที่
เทาแขน  หมุนไดรอบตัว  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 122  ลําดับที่ 13
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จัดซื้อตูสําหรับเก็บเอกสาร  จํานวน  2  ตู จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูสําหรับเอกสาร จํานวน 2 ตู โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. ตูเหล็กบานเปิดกระจก  จํานวน 1 ตัว  ราคา 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
  - ตูเอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก  จัดเก็บ 4 ชั้น
  - แผนชั้นวางปรับระดับได 3 แผน
2. ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว ราคา 4,500 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 123 ลําดับที่ 19
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 27

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางานจํานวน 2 ตัวๆละ 6,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโตะทํางาน ชนิดโตะ
เหล็ก ขนาด 1,219x660x759 มม. พรอมกระจก
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 122  ลําดับที่ 12

จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหารจํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโตะทํางานผูบริหารตัวแอล ขนาดไมนอย
กวา 180 ซม. พรอมตูลิ้นชักและตูขาง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 124  ลําดับที่ 29
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จัดซื้อโตะเอนกประสงค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะเอนกประสงคจํานวน 5 ตัวๆละ 4,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโตะเอนกประสงคหนาสแตนเลส ขาพับได 
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 123  ลําดับที่ 21

จัดซื้อโพเดียม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโพเดียมจํานวน 2 ตัวๆละ 25,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโพเดียม สูงไมนอยกวา 120 ซม.
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 28

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อกระบอกวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อกระบอกวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 1 กระบอก
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 126  ลําดับที่ 52

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 19,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งแบบสะพาย
2. เครื่องยนตไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 124  ลําดับที่ 33
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จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
1. เปนเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ
2. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 3.1 แรงมา
3. แผนบังคับโซไมนอยกวา 20 นิ้ว
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 124  ลําดับที่ 32

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 88,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว) จํานวน 4 เครื่องๆละ 22,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
    2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cash Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
    3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
        - เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
จํา  ขนาดไมนอยกวา 2 GB  หรือ
        - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
    4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
    5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Driver ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
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จํานวน 1 หนวย
    6. มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
    7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
    9. มีแป้นพิมพและเมาส
    10. มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Ink Tank Printer) พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
2. เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm)  หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา – สี) ได
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto  Document  Feed)
9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 2
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
3. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอ
นาที (ppm)  หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
6. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
7. สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 3

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 23,200 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 4 เครื่องๆละ 5,800
 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 6
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จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 10 เครื่องๆละ 700 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตา
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
3. สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
4. สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ  เชน  เครื่องจักรกลยานพาหนะ
 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19
  มีนาคม  2561
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  58  ลําดับที่  20

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  และประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจายที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  และประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ  รวมทั้งคาจางเหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร  ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน  ใหแก องคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ขอ 16
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 107 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 1,879,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,670,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขต คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการผูควบ
คุม ฯลฯ ในโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแก  พนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ  และ
วันหยุดนักขัตฤกษ

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน  คาเชาซื้อหรือชําระเงินกู  เพื่อที่อยูอาศัยของพนักงาน
สวนตําบล  ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน  คาเชาซื้อหรือชําระเงินกู  เพื่อที่อยูอาศัยของพนักงาน
สวนตําบล  ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน
 - คาธรรมเนียมตางๆ
 - คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
 - คาจางเหมาบริการตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน  และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
 

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาจางเหมาสํารวจขอมูลที่ดิน  คาวัสดุอุปกรณในการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ
 เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
 2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462
  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ  2551
 3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่  9
  มกราคม  2555
 4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483  ลงวัน
ที่  19 กุมภาพันธ  2561
 เปนไปตามเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 56
  ลําดับที่  9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  เครื่องเขียนและ
แบบพิมพตางๆ  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ  เชน  พูกันและสี  เมมโมรี่  การด  ฟิลม  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนบันทึกขอมูล  โปรแกรม
อื่นๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 209,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 209,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้นั่งคอย จํานวน 15,800 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้นั่งคอย จํานวน 2 ชุดๆละ 7,900 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเกาอี้นั่งคอย 3 ที่นั่ง มีพนักพิงและเบาะหนัง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  126  ลําดับที่ 54

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 22,500 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัวๆละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเกาอี้สํานักงานชนิดเกาอี้หนัง  มีพนักพิงและที่
เทาแขน  หมุนไดรอบตัว  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  127  ลําดับที่ 59
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จัดซื้อเกาอี้พนักงาน (ผอ.กองคลัง) จํานวน 4,500 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (ผอ.กองคลัง) จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเกาอี้สํานักงานชนิดเกาอี้หนัง  มีพนักพิงและที่
เทาแขน  ปรับระดับความสูง-ต่ําได สามารถโยกและหมุนไดรอบตัว  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  127  ลําดับที่ 58

จัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนชั้นวางของอยางนอย 3 ชั้น
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  126  ลําดับที่ 53

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตูๆละ 5,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนตูเก็บเอกสาร 1 ประตู+4 ลิ้นชัก พรอมทั้งชั้น
วางเอกสาร
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  127 ลําดับที่ 60

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมกระจก จํานวน 7 ตัวๆละ 6,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโตะทํางาน ชนิดโตะ
เหล็ก ขนาด 1,219x660x759 มม. พรอมกระจก  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  127  ลําดับที่ 57
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จัดซื้อโตะทํางาน (ผอ.กองคลัง) จํานวน 6,900 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (ผอ.กองคลัง) พรอมกระจก จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโตะทํางานชนิดโตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  มี
ลิ้นชักดานซายและขวาดานละ 3 ลิ้นชัก  ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก    
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  127  ลําดับที่  56

จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  ขนาดกวาง  60.00  เซนติเมตร  ยาว  80.00
  เซนติเมตร   
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  126  ลําดับที่ 55

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น-น้ํารอน จํานวน 9,900 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น - รอน จํานวน 1 ตู
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโตะไม ขนาดกวาง  60.00
  เซนติเมตร  ยาว  80.00  เซนติเมตร   
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  127  ลําดับที่ 64
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆละ 10,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
3. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
4. สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
5. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
6. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
8. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
9. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 127 ลําดับที่ 62
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 23,200 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 4 เครื่องๆละ 5,800
 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 127 ลําดับที่ 63

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาด
ไมนอยกวา  19  นิ้ว) ราคา  22,000.00  บาท  จํานวน  2  เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
    2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cash Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
    3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
        - เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
จํา  ขนาดไมนอยกวา 2 GB  หรือ
        - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
    4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
    5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Driver ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
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    6. มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
    7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
    9. มีแป้นพิมพและเมาส
    10. มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 127 ลําดับที่ 61

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสียไปในการปฏิบัติหนาที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันฝายพลเรือน
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ  เชน  เทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต  ฯลฯ  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ (ป้ายไวนิล)  ฯลฯ
 เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557  เรื่อง  มาตราในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 113 ลําดับที่ 2

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,504,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันเด็กจมน้ํา  โดยมีคาใช
จายประกอบ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  ฯลฯ
 เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 113 ลําดับที่ 7
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โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการ
เกิดอัคคีภัย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร
กลางวัน  ฯลฯ
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 113 ลําดับที่ 7

โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารกลาง
วัน  คาอาหารวาง  คาตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ
 เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 113 ลําดับที่ 3 

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน  น้ํายาเคมีในการดับเพลิง  และวัสดุที่
เกี่ยวของ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดเปนวัสดุในกลุมตัวอยางที่สํานัก
งบประมาณ  จําแนกไว
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งบลงทุน รวม 1,244,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,244,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูดับเพลิง จํานวน 1 ตู
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนตูดับเพลิงทําดวยเหล็ก ใสชุดดับเพลิง บาน
ประตู 2 บาน มีขาตั้งสูง 10 ซม. ขนาดสูง 150 ซม. กวาง 120 ซม. ลึก 50
 ซม.
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 133  ลําดับที่ 103

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อแผงกั้นจราจร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อแผงกั้นจราจร จํานวน 8 แผงๆละ 3,000 บาท  เปน
เงิน 24,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนแผงกั้นจราจร ขาว-แดง สูง 1 เมตร ยาว 1.5
 เมตร ชนิดมีลอ
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 132  ลําดับที่ 97

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อกลองวงจรปิด หมูที่ 1 จํานวน 382,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง หมูที่ 1 บานปากคลอง
เกลียว เปนเงิน 382,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 9 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
    - มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)
    - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
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สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
    - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
    - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอย
กวา 4.5 มิลลิเมตร
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได
    - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
    - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
    - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชองเดียวกันได
    - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
    - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เปนอยางนอย
    - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย
    - มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจ าแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
    - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต
    - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
    - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
    - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ 
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปิด ฉบับเดือนตุลา
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คม 2561
2. เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
3. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย จํานวน 3 เครื่อง
4. หนวยความจําสําหรับจัดเก็บภาพ จํานวน 3 ลูก
5. ตูเก็บอุปกรณ จํานวน 3 ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - เปนตูเหล็กแบบกันฝนเบอร 3 (ขนาด 400x570x200 mm)
6. มิเตอรขนาด 5 A จํานวน 3 ลูก
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 114  ลําดับที่ 8

โครงการจัดซื้อกลองวงจรปิด หมูที่ 5 จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง หมูที่ 5 บานคลองเกา เปน
เงิน 195,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 6 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
    - มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)
    - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
    - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
    - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอย
กวา 4.5 มิลลิเมตร
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได
    - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
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    - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
    - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชองเดียวกันได
    - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
    - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เปนอยางนอย
    - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย
    - มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจ าแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
    - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต
    - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
    - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
    - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ 
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปิด ฉบับเดือนตุลา
คม 2561
2. เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
3. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย จํานวน 2 เครื่อง
4. หนวยความจําสําหรับจัดเก็บภาพ จํานวน 2 ลูก
5. ตูเก็บอุปกรณ จํานวน 2 ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - เปนตูเหล็กแบบกันฝนเบอร 3 (ขนาด 400x570x200 mm)
6. มิเตอรขนาด 5 A จํานวน 2 ลูก
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 114  ลําดับที่ 9
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โครงการจัดซื้อกลองวงจรปิด หมูที่ 6 จํานวน 382,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวงจรปิดพรอมติดตั้ง หมูที่ 6 บานบอนอก เปน
เงิน 382,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 9 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
    - มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)
    - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
    - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
    - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอย
กวา 4.5 มิลลิเมตร
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได
    - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
    - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
    - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชองเดียวกันได
    - ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
    - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เปนอยางนอย
    - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย
    - มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจ าแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
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    - ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต
    - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
    - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
    - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ 
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปิด ฉบับเดือนตุลา
คม 2561
2. เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
3. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย จํานวน 3 เครื่อง
4. หนวยความจําสําหรับจัดเก็บภาพ จํานวน 3 ลูก
5. ตูเก็บอุปกรณ จํานวน 3 ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - เปนตูเหล็กแบบกันฝนเบอร 3 (ขนาด 400x570x200 mm)
6. มิเตอรขนาด 5 A จํานวน 3 ลูก
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 114  ลําดับที่ 10

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต ขนาด 25 วัตต
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 132  ลําดับที่ 100

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 120,000 บาท
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เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 10 เครื่องๆละ 12,000
 บาท  เปนเงิน 120,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ ขนาด 5 วัตต
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 132  ลําดับที่  99

จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจสามเหลี่ยม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจสามเหลี่ยม จํานวน 1 อัน
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  132  ลําดับที่ 98

จัดซื้อไฟสองสวางแบบสปอตไลท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อไฟสองสวาง แบบสปอตไลท จํานวน 1 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ เปนไฟสองสวาง แบบสปอตไลท ดานหนา 1
 คู พรอมอุปกรณติดตั้ง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 132 ลําดับที่ 101

จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาวสําหรับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาว สําหรับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนหลอดไฟ LED สีแดง ขนาด 3 วัตต พรอมเสียง
ไซเรนและลําโพงปากฮอรน ขนาด 100 วัตต 24 โวลท พรอมติดตั้ง ขนาด
ยาว 180 ซม. ทรงแบนยาว
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 132 ลําดับที่ 102
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดกันฝน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อชุดกันฝน จํานวน 20 ตัวๆละ 2,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนชุดกันฝนแบบผาหนาพลาสติก 2 หนา
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 133 ลําดับที่ 104

จัดซื้อไมตบไฟ จํานวน 3,600 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อไมตบไฟ จํานวน 4 อันๆละ 900 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนไมตบไฟ สวนหัวทําจากสายพาน ดามไม ยาว
ไมนอยกวา 1.20 เมตร
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 133  ลําดับที่ 107

จัดซื้อเสื้อชูชีพ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเสื้อชูชีพ จํานวน 10 ตัวๆละ 1,200 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเสื้อชูชีพ ผารม สีสม
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 133  ลําดับที่ 106

จัดซื้อหวงชูชีพ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อหวงชูชีพ จํานวน 2 หวงๆละ 1,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนหวงชูชีพโฟม ขนาด 24 นิ้ว สายยาว 1
 เมตร หวงขาวคาดแดง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 133  ลําดับที่ 105

วันที่พิมพ : 1/10/2562  09:58:00 หนา : 35/83



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 466,400 บาท

งบบุคลากร รวม 368,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 368,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 248,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 1 อัตรา  คํานวณตั้งไว 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําปีของพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก  ตําแหนงผูดูแลเด็ก  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  จํานวนอัตราตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ขององคการ
บริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  จํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบล

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
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งบลงทุน รวม 58,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดพัดลมติดผนัง จํานวน 10 ตัวๆละ 2,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง 
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 134  ลําดับที่ 116

จัดซื้อพัดลมระบายอากาศในหองน้ํา ศพด. จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศในหองน้ํา ศพด. จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 6,000 บาท พรอมติดตั้ง
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนพัดลมระบายอากาศในหองน้ํา ศพด. ขนาด 10
 นิ้ว
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 134  ลําดับที่ 117

ตูเก็บของ   จํานวน  1  ตู จํานวน 9,800 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเก็บของ จํานวน 1 ตู
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนชั้นวางของขนาด 30 ชอง  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 133  ลําดับที่ 109
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อซิงคลางจาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อซิงคลางจาน จํานวน 1 ชุดๆละ 5,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนสแตนเลส 2 หลุม 1 ที่พัก พรอมขาตั้ง 
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 135 ลําดับที่ 124

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่องๆละ 5,800
 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 134 ลําดับที่ 112

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,938,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,551,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 354,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเต็นท, คาของรางวัลเด็กในการ
ประกวด  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 103  ลําดับที่ 5
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โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสดใส (ระดับประถมศึกษา) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสด
ใส (ระดับประถมศึกษา)  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการฯ(ป้ายไวนิล)  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 104 ลําดับที่ 16

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 164,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา  ดังนี้
1. เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คน
ละ 20 บาท/คน/วัน  จํานวน 245 วัน  จํานวนเงิน  98,000  บาท
2. เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการจัดการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคน
ละ 1,700.00 บาท/คน/ปี  จํานวนเงิน  34,000  บาท
3. เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวนเงิน 22,600 บาท  รายละเอียด ดังนี้
    - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เปนเงิน 4,000 บาท
    - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เปนเงิน 4,000 บาท
    - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เปนเงิน 6,000 บาท
    - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เปนเงิน 8,600 บาท
4. เพื่อจายเปนคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อัตราคนละ 10,000 บาท/ปี  เปนเงิน 10,000
 บาท  
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 1,196,700 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,176,700 บาท

1) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 72,820.00 
บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
คลองเกา  จํานวน 260 วัน  เปนเงิน 38,340 บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 103 ลําดับที่ 4
2) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต
.บอนอก  จํานวน 1,138,360 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)  เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  จํานวน 260 วัน  อัตรา
คนละ 7.37 บาท  จํานวนเงิน 1,138,360 บาท  ดังนี้
 (1) โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว  จํานวน  116,900  บาท
 (2) โรงเรียนบานทาฝาง   จํานวน  333,420  บาท
 (3) โรงเรียนวัดบอนอก (ทองวิทยา) จํานวน  120,740  บาท
 (4) โรงเรียนบานคอกชาง   จํานวน  172,460  บาท
 (5) โรงเรียนบานคลองชายธง  จํานวน  145,640  บาท
 (6) โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ จํานวน   51,800   บาท
 (7) โรงเรียนบานหนองปุหลก  จํานวน  118,820  บาท
 (8) โรงเรียนบานยุบพริก   จํานวน   78,580   บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
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เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 103 ลําดับที่ 2

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง
เกา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,387,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,387,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,376,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก  จํานวน 8 แหง  อัตราคนละ 20
 บาท/คน/วัน  จํานวน 200 วัน
 (1) โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว      จํานวน  244,000  บาท
 (2) โรงเรียนบานทาฝาง       จํานวน  696,000  บาท
 (3) โรงเรียนวัดบอนอก (ทองวิทยา)     จํานวน  252,000  บาท
 (4) โรงเรียนบานคอกชาง       จํานวน  360,000  บาท
 (5) โรงเรียนบานคลองชายธง      จํานวน  304,000  บาท
 (6) โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ     จํานวน  108,000  บาท
 (7) โรงเรียนบานหนองปุหลก      จํานวน  248,000  บาท
 (8) โรงเรียนบานยุบพริก       จํานวน  164,000  บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 103 ลําดับที่ 1

อุดหนุนโรงเรียนหวากอวิทยาลัย จํานวน 11,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาโครงการเขาคายพักแรมลูกสือ - เนตรนารี โรงเรียนหวากอ
วิทยาลัย ใหแก โรงเรียนหวากอวิทยาลัย
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ลําดับที่ 18

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 336,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสียไปในการปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลผูปวยติดเตียงสําหรับนักบริบาลทองถิ่น อัตราคน
ละ 6,000 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะในหนวยงานและชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการคัดแยกขยะในหนวยงานและ
ชุมชน  ประจําปีงบประมาณ 2562  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 110 ลําดับที่ 6
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งบลงทุน รวม 162,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 3 บานทาฝาง จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย พรอมฐานปูน พรอมติด
ตั้ง ประกอบดวย
1. เครื่องบริหารกลามเนื้อขา ขอเขา แบบจักรยานนั่งปั่นมูเลยคู ราคา 24,500
 บาท จํานวน 1 ชุด
2. เครื่องบริหารกลามเนื้อขาและแขน แบบ 2 คน ราคา 34,500
 บาท จํานวน 1 ชุด
3. เครื่องบริหารสะโพก และกลามเนื้อขา (ขาตั้งคู) ราคา 22,500 บาท
4. เครื่องหมุนบริหารเอว และสะโพกสําหรับ 3 คน ราคา 28,500
 บาท จํานวน 1 ชุด
5. เครื่องบริหารขอเขา และกลามเนื้อขา แบบจักรยานเอนปั่นมูเลย
คู ราคา 27,500 บาท จํานวน 1 ชุด
6. เครื่องบริหารขอเขา แบบเบา (จักรยานเอนปั่น) ราคา 24,500
 บาท จํานวน 1 ชุด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 112 ลําดับที่ 17

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,276,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 604,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 404,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการแพทยฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลบอนอก จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการการแพทยฉุกเฉินองคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุเครื่องแตง
กาย  คาฝึกฝึกอบรมทบทวนกูชีพ ฯลฯ
 เปนไปตาม
 (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ว 2826  ลงวันที่  17
  กันยายน  2553
        (2) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 114 ลําดับที่ 11
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก  เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล) ฯลฯ
เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732
 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 110 ลําดับที่ 3 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกูชีพกูภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกูชีพ
กูภัย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตางๆของ
พนักงานกูชีพกูภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการฯ  
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 57  ลําดับที่  12

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคป้องกันและควบคุม
โรคเอดส  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 110 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีพ
 เชน  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
- เปนไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
    5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
    6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
    7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 111 ลําดับที่ 9
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีพ เชน  คาสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว ฯลฯ
- เปนไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
    5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561
    6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
    7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 111 ลําดับที่ 10

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายา
ตางๆ แอลกอฮอล เวชภัณฑ  สําลี ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 192,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 192,300 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อชุดกลองบันทึกเหตุการณติดรถยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อชุดกลองบันทึกเหตุการณติดรถยนต จํานวน 1 ชุด 
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
    1. เปนชุดกลองบันทึกเหตุการณติดรถยนต สามารถมองกลางคืนได
    2. การดความจํา 32 GB
    3. ความคมชัดระดับ FULL HD
    4. มีระบบบันทึกแบบวน Loop
    5. พรอมอุปกรณติดตั้ง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 128 ลําดับที่ 71

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่องๆละ 59,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
1. ปริมาณการพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2. ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3. กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 129  ลําดับที่ 73
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไฟไซเรนกระพริบหนารถ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อไฟไซเรนกระพริบหนารถ จํานวน 1 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ เปนไฟไซเรนกระพริบหนารถสีแดง/น้ําเงิน ติดตั้ง
กระจังหนารถ พรอมสวิตสควบคุมและอุปกรณติดตั้ง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 128 ลําดับที่ 69

จัดซื้อไฟสองสวาง แบบสปอตไลท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อไฟสองสวาง แบบสปอตไลท จํานวน 1 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ เปนไฟสองสวาง แบบสปอตไลท ดานซาย 1
 คู ขวา 1 คู ดานหนา 1 คู พรอมอุปกรณติดตั้ง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 128 ลําดับที่ 68

จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาว สําหรับรถกูชีพ จํานวน 6,700 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาว สําหรับรถกูชีพ จํานวน 1 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนหลอดไฟ LED สีแดง/น้ําเงิน ขนาด 3
 วัตต ขนาดยาว 59 ซม. ทรงแบบ พรอมติดตั้ง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 128 ลําดับที่ 67
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัด Oxygen ในกระแสเลือด   จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,600 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องวัด Oxygen ในกระแสเลือด  ราคา  2,800.00
  บาท  จํานวน 2 เครื่อง  เปนเงิน 5,600.00 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1. เปนเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด  พกพาไดสะดวก
    2. มีจอภาพแสดงสัญญาณรูปคลื่นและตัวเลขผลการวัดพรอมดวยบาร
กราฟแสดงความแรงของสัญญาณ
    3. ใชไดกับไฟฟ้ากระแสสลับและแบตเตอรี่ชนิดชารจประจุซ้ําใหมได
    4. มีระบบสัญญาณเตือน  เมื่อเกิดความผิดปกติทั้งจากผูปวยหรือการทํา
งานของเครื่อง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 128 ลําดับที่ 66

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ราคา 2,500.00
 บาท จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 5,000.00 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1. สามารถวัดความดันโลหิตไดแบบอัตโนมัติ
    2. ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
    3. มีผาพันแขนมากับตัวเครื่อง  สามารถวัดไดตั้งแตขนาดลําแขนไมนอย
กวา 22 – 32 เซนติเมตร
    4. จอภาพแสดงผลเปนตัวเลข  สามารถมองเห็นคาความดันโลหิต, ชีพจร
และเวลาที่วัด  ไดชัดเจน
    5. ใชกับไฟฟ้า Ac 100 – 250 โวลท 50/60 เฮิรตซ  ผาน Adaptor  
หรือ ใชแบตเตอรี่ AA
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 128 ลําดับที่ 65
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จัดซื้อสเตรชเชอร จํานวน 38,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อสเตรชเชอร จํานวน 1 เตียง  
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1. เปนสเตรชเชอร เตียงนอนแบบปรับนั่งสําหรับรถกูชีพ
    2. วัสดุแบบสแตนเลส
    3. ขนาดสูง 60 ซม. กวาง 50 ซม. ยาว 198 ซม.
    4. สามารถรองรับน้ําหนักได 200 กก.
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 129 ลําดับที่ 72

งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการควบคุมจํานวนสุนัขและแมว  ใหแก สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เชน  คาวัสดุอุปกรณทําหมัน ฯลฯ
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ขอ 16
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 112 ลําดับที่ 12
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหแก คณะ
กรรมการชุมชน/หมูบาน จํานวน 14 หมูบานๆละ 20,000 บาท
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537
  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ขอ 16
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 111 ลําดับที่ 8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 72,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลดูแลศูนยฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน  จํานวน 1 คน  จํานวนเงิน  72,000.00  บาท
 เปนไปตาม
 (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  
 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2560
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 109 ลําดับที่ 5
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุของตําบลบอนอก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานตและ
วันผูสูงอายุของตําบลบอนอก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการฯ (ป้ายไวนิล)  ฯลฯ
เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
(3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 109 ลําดับที่ 4 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมี
กิจกรรม เชน
1. จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ ภายใตหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุตําบลบอนอก
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนผูสูงอายุ
3. สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
4. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬานันทนาการ ถายทอดภูมิปัญญาผูสูงอายุ สง
เสริมอาชีพรายไดผูสูงอายุ
5. การเตรียมความพรอมในการเขาสังคมผูสูงอายุ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 109 ลําดับที่ 1

โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสทางสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส
ทางสังคม 
 เปนไปตาม
 (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  
 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2560
        (4) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 109 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,823,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,717,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,717,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,020,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล  เชน  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  นาย
ชางโยธา  เปนตน  คํานวณตั้งไว 12 เดือนจํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ขององคการบริหารสวน
ตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล  คํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน  จํานวนอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  ขององคการบริหารสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงผูอํานวย
การกองชาง  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 565,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน/เงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีของพนักงาน
จางองคการบริหารสวนตําบล เชน  ตําแหนงผูชวยชางโยธา เปนตน  คํานวณ
ตั้งไว 12 เดือน  จํานวนอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  ขององคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  คํานวณตั้งไว 12 เดือน  จํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  และการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวน
ตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 888,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เงินคาตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจายไดตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางที่ไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ  และ
วันหยุดนักขัตฤกษ

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได ตาม
ระเบียบฯ  ไดแก  คาเชาบาน  คาเชาซื้อบานหรือคาผอน ชําระเงินกู

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตางๆ  ดังนี้
 - คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  หนังสือพิมพตางๆ)
 - คาธรรมเนียมตางๆ
 - คาเบี้ยประกัน
 - คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
 - คาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด  และอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางเหมาหาม
สัมภาระ  คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง  คาซอมแซมทรัพยสิน  ฯลฯ
 - คาติดตั้งไฟฟ้า  เชน  คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้าซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
 - คาติดตั้งประปา  เชน  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ
 - คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน  และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 จนถึงฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ค่าวัสดุ รวม 603,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  เครื่องเขียนและ
แบบพิมพตางๆ  ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ  เชน  ยางมะตอย  ฯลฯ  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหล  รถจักรยานยนต  ฯลฯ  ขององคการบริหารสวน
ตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนบันทึกขอมูล  โปรแกรม
ตางๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ไมเขาประเภทของวัสดุที่จัดจําแนกประเภทตางๆ
ไว  เชน  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟ้า  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 218,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 218,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักงานจํานวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเกาอี้สํานักงานชนิดเกาอี้หนัง  มีพนักพิงและที่
เทาแขน  หมุนไดรอบตัว  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 130 ลําดับที่ 81

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน (ผอ.กองชาง) จํานวน 4,500 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน (ผอ.กองชาง) จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนเกาอี้สํานักงานชนิดเกาอี้หนัง  มีพนักพิงและที่
เทาแขน  ปรับระดับความสูง-ต่ําได สามารถโยกและหมุนไดรอบตัว  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 130  ลําดับที่ 80
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พรอมติดตั้ง จํานวน 1
 เครื่อง เปนเงิน  17,000.00  บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000
 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    - แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิสต 1 ตัว ทอทองแดงไป
กลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่อง
ปรับอากาศ)
    - ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559เรื่อง  แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 130 ลําดับที่ 85

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมกระจก จํานวน 3 ตัวๆละ 6,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโตะทํางาน ชนิดโตะ
เหล็ก ขนาด 1,219x660x759 มม. พรอมกระจก  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 129  ลําดับที่ 78
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จัดซื้อโตะทํางาน (ผอ.กองชาง) จํานวน 6,900 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (ผอ.กองชาง) พรอมกระจก จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนโตะทํางานชนิดโตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  มี
ลิ้นชักดานซายและขวาดานละ 3 ลิ้นชัก  ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก    
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 130  ลําดับที่ 79

จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2,100 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ เปนโตะไม ขนาดกวาง  60.00
  เซนติเมตร  ยาว  80.00  เซนติเมตร   
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 129  ลําดับที่ 77

ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อนั่งรานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อนั่งรานเหล็ก จํานวน 2 ชุดๆละ 5,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนนั่งรานเหล็ก แบบชุด 9 ชิ้น ประกอบดวย 
    1. ขาตั้งนั่งราน 2 ชิ่น
    2. ฝาครอบ 1 ชิ้น
    3. กากบาท 2 ชิ้น
    4. ขอตอ 4 ชิ้น
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 131  ลําดับที่ 93
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จัดซื้อรถเข็นปูน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อรถเข็นปูน จํานวน 1 คัน
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  เปนรถเข็นปูน บรรจุได 180 กก. ขนาดไมนอย
กวา 65x120x65 ซม. ลอยางแบบลอเดี่ยวแม็กซ ขนาด 12 นิ้ว
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 131  ลําดับที่ 92

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาด 14 นิ้ว
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่ 131  ลําดับที่ 89

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนาที่  130  ลําดับที่  9

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วันที่พิมพ : 1/10/2562  09:58:00 หนา : 61/83



จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
    2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cash Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB 
    3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
        - เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
จํา  ขนาดไมนอยกวา 2 GB  หรือ
        - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
    4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
    5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Driver ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB 
จํานวน 1 หนวย
    6. มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
    7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
    9. มีแป้นพิมพและเมาส
    10. มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 129 ลําดับที่ 74
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 54,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. เปนเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3
2. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
3. มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอ
นาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
5. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
6. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
7. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
8. สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 129 ลําดับที่ 75

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่องๆละ 5,800
 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1. มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 129  ลําดับที่ 76

วันที่พิมพ : 1/10/2562  09:58:00 หนา : 64/83



งานไฟฟ้าถนน รวม 1,208,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุตางๆ  สําหรับซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในหมูบานที่ชํารุดเสียหาย  และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นในหมู
บาน  เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
พื้นที่

งบลงทุน รวม 301,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 301,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตจายน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 11 จํานวน 89,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการ ขยายเขตจายน้ําประปาหมูบานจากคลอง
ชลประทาน - บานนางประเทือง หมูที่ 11 บานยุบพริก ระยะทาง 700 เมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 90 ลําดับที่  35

โครงการขยายเขตจายน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 7 จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการ ขยายเขตจายน้ําประปาหมูบานสาย
ขาง อบต. หมูที่ 7 บานคลองชายธง ระยะทาง 1,500 เมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 89 ลําดับที่  4

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสายขางอนามัยลงทะเล หมูที่ 5 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสายขางอนามัย
ทะเล หมูที่ 5 บานคลองเกา โดยทําการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพรอม
อุปกรณ จํานวน 5 ชุด
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 88 ลําดับที่  16
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โครงการติดตั้งไฟรายทาง หมูที่ 13 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาติดตั้งไฟรายทาง บริเวณซอย 1 - ซอย 2 หมูที่ 13
 บานหนองบุญยงค โดยทําการติดตั้งไฟรายทางพรอมอุปกรณ จํานวน 11 ชุด
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 90 ลําดับที่  38

งบเงินอุดหนุน รวม 707,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 707,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเงินใหการประปาสวนภูมิภาคกุยบุรี ขยายเขตจายน้ําประปาสวนภูมิภาค 
หมูที่ 14

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการ ขยายเขตจายน้ําประปาสวนภูมิภาค (งาน
ปรับปรุงทอจายน้ํา)  หมูที่ 14  บานทุงบัวทอง ใหแก  การประปาสวนภูมิภาค
กุยบุรี   
 เปนไปตาม
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
 (2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562    
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 91 ลําดับที่ 49

อุดหนุนเงินใหการประปาสวนภูมิภาคกุยบุรี ขยายเขตจายน้ําประปาสวนภูมิภาค 
หมูที่ 2

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการ ขยายเขตจายน้ําประปาสวนภูมิภาค (งาน
ปรับปรุงทอจายน้ํา)  ซอยทรัพยสมบูรณฟารม  หมูที่ 2  บานปากตะโล  ให
แก  การประปาสวนภูมิภาคกุยบุรี   
 เปนไปตาม
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
 (2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562    
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 87 ลําดับที่ 2
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อุดหนุนเงินใหการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุยบุรี ขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 11 จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการ สายพาดดับไฟฟ้าสองสวาง ซอยบานนาง
ประเทือง หมูที่ 11 บานยุบพริก ใหแก  การไฟฟ้าสวนภูมิภาคกุยบุรี   
 เปนไปตาม
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
 (2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562    
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 90 ลําดับที่ 36

อุดหนุนเงินใหการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุยบุรี ขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 13 จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า สายซอย 1 - ซอย 2 หมู
ที่ 13 บานหนองบุญยงค ใหแก  การไฟฟ้าสวนภูมิภาคกุยบุรี   
 เปนไปตาม
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
 (2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562    
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 91 ลําดับที่ 45

อุดหนุนเงินใหการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุยบุรี ขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 5 
บานคลองเกา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายโครงการ พาดสายดับไฟฟ้าสองสวาง สาย
ขางอนามัยลงทะเล หมูที่ 5 บานคลองเกา ใหแก  การไฟฟ้าสวนภูมิภาคกุย
บุรี   
 เปนไปตาม
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
 (2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562    
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 88 ลําดับที่ 17
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําป้ายและปักเสาเพื่อดูแล
ที่สาธารณประโยชน
 เปนไปตามพระราบัญญัติและหนังสือสําคัญ  ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67
(2) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตําบลบอนอก
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 60 ลําดับที่ 14

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมหอกระจายขาว/เสียงตามสายประจําหมู
บาน  เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชน
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 60 ลําดับที่ 16
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,623,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคายครอบครัวสัมพันธ "สายใยครอบครัวไทยเขมแข็ง" จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคายครอบครัวสัมพันธ "สายใยครอบครัว
ไทยเขมแข็ง" โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณตางๆในการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 107 ลําดับที่ 2

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู
บาน/ตําบล  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประกอบแผน ฯลฯ  เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆในการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ
เปนไปตามราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวัน
ที่  29  มกราคม  2559
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวัน
ที่ 10  ตุลาคม  2559
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12
  มีนาคม  2553
(5) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 107 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด  
 เปนไปตาม
 (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
        (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 108 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาชีพ "ลดรายจาย เพิ่มรายได" จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพ "ลดราย
จาย เพิ่มรายได"
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 102 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 103 ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลบอนอก จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลบอนอก
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 103 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญา
ทองถิ่น
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 106 ลําดับที่ 5

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญา
ทองถิ่น
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 62 ลําดับที่ 4
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งบลงทุน รวม 1,123,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,123,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคประจําหมูบาน หมูที่ 4 จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางอาคารเอนกประสงคประจําหมูบาน หมูที่ 4
  บานละลอง รายละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  59  ลําดับที่  3

โครงการเทคอนกรีตรอบศาลาหมูบานพรอมกออิฐรอบศาลา หมูที่ 6 จํานวน 134,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเทคอนกรีตรอบศาลาหมูบานพรอมกออิฐรอบ
ศาลา หมูที่ 6 บานบอนอก รายละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต
.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  59  ลําดับที่  4

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบานสองพี่นอง หมูที่ 10 จํานวน 494,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะทาง 10,100
 เมตร พรอมติดตั้งลําโพงจํานวน 30 ชุด และครุภัณฑระบบเสียงตาม
สาย จํานวน 1 ชุด รายละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  59  ลําดับที่  9
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานแขงขันกีฬาตําบล อบต.บอนอก เกมส จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล อบต
.บอนอก เกมส เชน คาชุดนักกีฬาคาจัดเตรียมสถานที่  คาเงินรางวัล  คา
วัสดุ  คาอุปกรณตางๆ  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 106 ลําดับที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง
เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
(3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 105 ลําดับที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนเงินใหวัดปากคลองเกลียว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ บวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ใหแก วัด
ปากคลองเกลียว
- เปนไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1374 ลงวันที่ 9
 พฤษภาคม 2561
3. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 106 ลําดับที่ 7

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 72,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจางเหมาแรงงานบุคคลดูแลความสะอาดชายหาดหวา
ขาว  จํานวน 1 คน
 เปนไปตาม
 (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559    
        (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 54 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,483,788 บาท

งบดําเนินงาน รวม 907,188 บาท
ค่าใช้สอย รวม 907,188 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 907,188 บาท

เพื่อใหเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ  จํานวนเงิน  907,188  บาท
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนาที่ 72  ลําดับที่ 2

งบลงทุน รวม 3,576,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,576,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k)
เปนไปตาม
1. หนังสือสั่งการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2561
2. หนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2055  ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2559

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตซอยนายมาลัย ไทยสงค  หมูที่ 5 จํานวน 227,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต  โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 130
 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 394.00 ตาราง
เมตร   รายละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 65 ลําดับที่ 22
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายขางบานผูใหญสนอง หมูที่ 1 จํานวน 292,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต  โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 110
 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 440.00 ตาราง
เมตร  พรอมไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดปรากฏตาม
แบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  63  ลําดับที่  4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายทุงโก ซอย 5 หมูที่ 8 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต  โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 150
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 600.00 ตาราง
เมตร  พรอมไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดปรากฏตาม
แบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  66  ลําดับที่  42

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานนางบุญตา หมูที่ 2 จํานวน 307,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต  โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 170
 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 510.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 64 ลําดับที่ 10
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานนายสุเทพ - บานผูชวยอุดม หมูที่ 3 จํานวน 247,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต  โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 100
 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 400.00 ตาราง
เมตร  พรอมไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดปรากฏตาม
แบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  64  ลําดับที่  13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานนายอภิวัฒน - บานนางนพรัตน หมูที่ 13 จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต  โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 100
 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 400.00 ตาราง
เมตร  พรอมวางทอระบายน้ําขนาด คสล. 0.60 เมตร  จํานวน 6 ทอน พรอม
ยาแน รายละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  70  ลําดับที่ 91

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบานป้าเตี้ย หมูที่ 7 จํานวน 357,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต  โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 150
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 600.00 ตาราง
เมตร  พรอมไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดปรากฏตาม
แบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  66 ลําดับที่  35

วันที่พิมพ : 1/10/2562  09:58:01 หนา : 77/83



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายหลักหมูบานเข็๋ดกา หมูที่ 12 จํานวน 413,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีต  โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 135
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 600.00 ตาราง
เมตร  พรอมไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดปรากฏตาม
แบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  69  ลําดับที่  79

โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยแมแพร หมูที่ 11 จํานวน 271,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนหินคลุก  โดยทําการกอสรางถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 650 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร  พรอมวางทอระบายน้ําขนาด คสล. 0.60 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 6
 ทอน รายละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  69  ลําดับที่  73

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายลงทะเล หมูที่ 13 จํานวน 58,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมถนนลูกรัง  โดยทําการซอมแซมถนน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ระยะทางยาว 350 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 262.50 ลูกบาศก
เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 71 ลําดับที่ 96

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตสายหนา รร.บานหนองปุหลก 
- คลองชลประทาน หมูที่ 9

จํานวน 641,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต  โดยทําการ
ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 350
 เมตร  หนา  0.05  เมตร  พรอมไหลทางหินคลุกกวางขางละ 1.00 เมตร ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบที่  อบต.บอนอก  กําหนด
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  67  ลําดับที่  46
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการคากอสราง ฯลฯ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการคากอสราง คาจางที่
ปรึกษา คาสํารวจทางธรณีฟิสิกส คาทดสอบตางๆ ของงานถนนหรืองาน
อาคารอื่นๆ  ฯลฯ  ที่จายใหกับเอกชนหรือบุคคลภายนอก  เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
กอสรางในเขตองคการบริหารสวนตําบล

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช  ปุย  ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวทองถิ่นอยางยั่งยืน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวทองถิ่น
อยางยั่งยืน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ป้ายไวนิล)  ฯลฯ
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 55  ลําดับที่  4 
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โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ในเขต อบต
.บอนอก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารกลางวัน  คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล)  ฯลฯ
 เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 116 ลําดับที่ 1 

โครงการปลูกปาชายเลน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกปาชายเลนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารกลางวัน  คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล)  ฯลฯ
 เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 116 ลําดับที่ 2 
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โครงการพัฒนาอนุรักษชายทะเลบอนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาอนุรักษชายทะเลบอนอก  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาอาหารกลางวัน  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้าย
ไวนิล)  ฯลฯ
 เปนไปตาม
 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 116  ลําดับที่  3 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,856,332 บาท

งบกลาง รวม 14,856,332 บาท
งบกลาง รวม 14,856,332 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 239,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของพนักงานจาง จํานวน  233,000  
บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง  จํานวน 5%
 ของรายไดพนักงานจาง
2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  สําหรับตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 
6,000.00 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  สําหรับตําแหนงผูดูแล
เด็ก  จํานวน 1 คน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคา
จางโดยประมาณทั้งปี เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญเสีย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,506,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
1) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกําหนด ในเขตตําบล
บอนอก  จํานวนเงิน 10,500,000 บาท
2) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  รายนายกุหลาบ พวงรอย  สมทบเดือนละ 500
 บาท  คํานวณได 12 เดือน  จํานวนเงิน 6,000 บาท
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2552

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,306,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
1) เบี้ยยังชีพคนพิการที่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกําหนด ในเขตตําบล
บอนอก  จํานวนเงิน 2,300,000 บาท
2) เบี้ยยังชีพคนพิการ  รายนายนกจิบ เสียงใหญ  สมทบเดือนละ 500
 บาท  คํานวณได 12 เดือน  จํานวนเงิน 6,000 บาท
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับการอนุมัติจากผู
บริหาร
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
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สํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน  ซึ่งไมสามารถคาดการณลวง
หนาได  เชน  เกิดสาธารณภัยตางๆ  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ภัยแลง  ภัย
หนาว  แผนดินไหว  ดินโลนถลม  หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
ที่ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจายนอก
เหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว  หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจาก
เงินประเภทนี้

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 6,000 บาท

1. คาใชจายในการจัดการจราจร
เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับประ
โยขนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
สจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนตน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 286,332 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขอพนักงานสวนทองถิ่น  เพื่อ
ชวยเหลือแกพนักงานสวนตําบล  รอยละ 1  ของประมาณการรายรับ  (ไมรวม
เงินอุดหนุน)
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