
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบอนอก

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,283,000 บาท
งบกลาง รวม 15,283,000 บาท

งบกลาง รวม 15,283,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม 
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาจ้าง พนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ
คาจ้างชั่วคราวของพนักงานจ้าง
(1) สังกัดสํานักปลัด จานวน 29 อัตรา
(2) สังกัดกองคลัง จํานวน 6 อัตรา
(3) สังกัดกองชาง จํานวน 4 อัตรา
(4) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.ร/ว 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
และหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 0809.ร/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย
หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณ
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา ด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกร
ปกครอง สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียบขอรับเงิน
เบื้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนห้องถิ่นไว้แล้ว โดยจายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห เพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการ
มากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิ รับเงินเบื้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อน
หลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง สวนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ 
โดยดําเนินการจายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถืงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
(1) รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก คนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบื้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนิน การตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอน โดยใช้ฐานข้อมูล
จํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยคน
พิการ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และ
ข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศ
บัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเบี้ยความพิการ ให้แก คนพิการ
(2) เบี้ยยังชีพความพิการ รายนายนกจิบ เสียงใหญ สมทบ
เดือน ละ 500 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการ ให้แก คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถืงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส แก ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
เดือน ครบทิ้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยตามระเบียบและหนังสือ
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 612,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) เพื่อชวยเหลือแกพนักงานสวนตําบลร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับ (ไมรวมเงินอุดหนุน)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก อัตราร้อยละ 50 ของรายได้ไมรวมเงิน
อุดหนุนตามประกาศ สปสช. เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้ อปท. ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลง
วัน ที่ 13 กันยายน 2561 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,004,860 บาท

งบบุคลากร รวม 7,044,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,963,160 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนสําหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย 
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับผู้บริหาร ประกอบ
ด้วย
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษสําหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,249,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเงิน
(1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 21 อัตรา
(4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,081,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินให้แกพนักงานสวนตําบล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา,หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา,นิติกร จํานวน 1 อัตรา,นักทรัพยากร
บุคคล จํานวน 1 อัตรา,นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา,
เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แก ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก จํานวน 1 อัตรา
และเงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก จํานวน 1 อัตรา และหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1
 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,903,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้เแกพนักงานจ้าง สังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน 13 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน สังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน 9 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก
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งบดําเนินงาน รวม 3,802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,053,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 900,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก
(1) คณะกรรมการเลือกตั้งประจําหนวย
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้ แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้ปฏิบัติงาน
นอกเวลา ราชการ วันหยุดราชการ 

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือชําระเงินกู้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวน ตําบล ผู้บริหาร 

วันที่พิมพ : 4/1/2565  13:23:11 หน้า : 7/84



ค่าใช้สอย รวม 1,480,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
(1) คารับรอง
เพื่อจายเป็นคารับรองบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยมหรือเยี่ยมชม
กิจการหรือทัศนศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรวมกันต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตลอดจนผู้เข้ารวมโครงการ ตามโครงการที่หนวยราชการอื่นกลุม
อาชีพมูลนิธิจัดให้มีขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบลหรือในหมู
บ้านเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน โครงการกาชาดเยี่ยมหมูบ้านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการประกวดกิจกรรมตางๆ ในหมูบ้าน ฯลฯ
(2) คาเลี้ยงรับรอง
เพื่อจายเป็นคาเลื้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือขององคการบริหารสวนตําบลในโอกาสตางๆ การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
(3) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานพิธีการตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลจัดงานวันสําคัญทางศาสนาและเป็นวันสําคัญ
ทางราชการงานรัฐพิธี
(4) คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวง มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆตามวาระและโอกาสที่
เหมาะสม
- เป็นไปตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วัน ที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้
- คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้าง อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้าง
เหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือ
แมลง คาซอมแซมทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอ
ใจ ของประชาชน ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟ้า เชน คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา เชน คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง ไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้ง
ซอม หรือ เลือกตั้งกรณีตั้งหมูบ้านใหมของผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องคการ บริหารสวนตําบล หรือสนับสนุนการเลือกตั้งสภาสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา ผู้บริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัด
-เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
 /ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 115  

โครงการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
วินัย การดําเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิอุทธรณ 
และการร้องทุกข สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทาง
วินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิอุทธรณ และการร้องทุกข สิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานด้านตางๆ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้าน
ตางๆ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณสําหรับ
จัดทําโครงการ คาจ้างเหมาพาหนะ คาของสมนาคุณ คาเชาที่
พัก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 7 

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองคกรและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความผูกพันในองคกรและสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทํา โครงการ คาจ้างเหมาพาหนะ คาเชา
ที่พัก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 11 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 974,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่อง เขียน
และแบบพิมพตางๆ ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ในสํานักงานและ
การจัดพิธีตางๆของราชการ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆสําหรับงานบ้าน
งาน ครัว เชน ไม้กวาด น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา ฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ ตะปู ฯลฯ 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออะไหล รถจักรยานยนตสวนกลาง รถยนต
สวนกลาง รถน้ําอเนกประสงคขององคการบริหารสวนตําบล 
รถกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆที่ใช้กับรถ
ยนตสวนกลาง รถจักรยานยนตสวนกลาง รถกู้ชีพกู้ภัย รถน้ํา
อเนกประสงค เลื่อยโซยนต เครื่องปั่นไฟ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพน
ยา เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ สําหรับปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน พูกันและสี 
เมมโมรี การด ฟิลม ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
บันทึก ข้อมูล โปรแกรมตางๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ไมเข้าประเภทของวัสดุที่จัดประเภท
ตั้ง ไว้ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 295,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกา และกล้องวรจร
ปิด ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอกและที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกา ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บอนอกและที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับ การ
ใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อสาร
ตางๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย เพื่อให้ได้บริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
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งบลงทุน รวม 128,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เก้าอี้ตัวยาว จํานวน 1 ตัว
2. เก้าอี้แบบสั้น จํานวน 1 ตัว
3. โตะกลาง จํานวน 1 ตัว
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 25,900 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 7
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 20,000
 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นตู้ไม้ด้านบนเป็นบานเปิดกระจก
สูง ด้านลางบานปิดทึบพร้อมชั้นวางเอกสาร
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000
 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 17,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่องๆละ 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนื้
(1) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
(2) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
(3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไม น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ8.8 ภาพตอนาที
(4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อย กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
(5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง
(6) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
(7) สามารถใชได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 3

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 2
 เครื่องๆละราคา 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนื้
(1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
(2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 7

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น
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คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย และประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจายที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ รวมทั้งคาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของ
องคกรซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 484,000 บาท
งบบุคลากร รวม 484,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 484,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินให้แกพนักงานสวนตําบล 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 269,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก
-ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

งานบริหารงานคลัง รวม 3,596,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,331,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,331,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลองคการบริการ
สวนตําบลบอนอก สังกัดกองคลัง จํานวน 8 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 40,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 817,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก สังกัดกองคลัง
จํานวน 6 อัตรา 
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างองคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก  สังกัดกองคลัง จํานวน 5 อัตรา 
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก

งบดําเนินงาน รวม 1,116,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 551,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก
(1)คณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมอื่น
ที่ได้รับการแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุตามระเบียบ
(2)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้ แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้ปฏิบัติงาน
นอกเวลา ราชการ วันหยุดราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก ได้
ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้านคาเชาซื้อบ้านหรือชําระเงินกู้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล 

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใน
เขตตําบลบอนอก

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในเขตตําบล
บอนอก ประกอบด้วยคาจ้างเหมาบริการบุคคลในการดําเนินงาน
ตามโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 3 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนื้
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา โฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ เผยแพรขาว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ ตางๆ)
-คาธรรมเนียมตางๆ
-คาเบี้ยประกัน
-คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคดีพิพากษา
-คาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้าง อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้าง
เหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก
หรือ แมลง คาซอมแซมทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอ
ใจของประชาชน ฯลฯ
-คาติดตั้งไฟฟ้า เชน คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้ง
หม้อ แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า
-คาติดตั้งประปา เชน คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ
-คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเบื้ยเลื้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คา ลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไป อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ได้แก คา
อาหารวางและ เครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 17  ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้ใช้งาน
ได้ ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่อง
เขียน แบบ พิมพ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้
กวาด แก้ว นํ้า นํ้ายาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่ การด
 ฟิลม ซิม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก
เครื่อง พิมพ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 149,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถเจาะรูได้ครั้งละไมต่ํากวา 140 แผน
2. เจาะกระดาษ 2 รู
3. มีที่กั้นกระดาษ
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 39,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบติด
ผนังระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
- ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ
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จัดซื้อชุดโตะประชุมพร้อมเก้าอี้ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโตะประชุมพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. โตะประชุม ขนาด 340X150X75 ซม.
2. เก้าอี้สํานักงาน มีล้อเลื่อน จํานวน 10 ตัว
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ

จัดซื้อพัดลมตั้งโตะ จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งโตะ ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ใบพัดพลาสติก ขนาด 18 นิ้ว
2. ปรับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ
3. ปรับสายช้าย-ขวา ได้และปุ่มบังคับสายได้ตามต้องการ
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000
 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ลําดับ
ที่ 61 

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนื้
(1)มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
(2)มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม
น้อย กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
(3)มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
(4)สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
(5)มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
(6)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง
(7)มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
(8)มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
(9)สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หา อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หน้า 129 ลําดับ
ที่ 62

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนื้
(1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
(2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หา อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หน้า 129 ลําดับ
ที่ 63
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลบอนอก นัก
ตรวจสอบภายในฯ  จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคกรบริหารสวนตําบล
บอนอก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,075,560 บาท

งบบุคลากร รวม 450,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 450,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สังกัดสํานักปลัดจํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก สังกัดสํานักปลัด จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหาร สวนตําบลบอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แก พนักงานจ้างองคการ
บริหารสวนตําบลบอนอกสังกัดสํานักปลัด จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก
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งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสียไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสา สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จาย ให้แกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
ท้อง ถิ่น พ.ศ. 2560 

ค่าใช้สอย รวม 79,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ได้แก คาจ้างเหมาทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท คาจ้างเหมาติด
ตั้งไฟสองสวาง ฯลฯ 
(1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง
วัน ที่ 28 มิถุนายน 2562
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 113
 ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ได้แก คาจ้างเหมาทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท คาจ้างเหมาติด
ตั้งไฟสองสวาง ฯลฯ
(1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง
วัน ที่ 28 มิถุนายน 2562
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 113
 ลําดับที่ 2

งบลงทุน รวม 496,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 496,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมูที่ 4 จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องวงจรจรปิดพร้อมติดตั้ง หมูที่ 4
 จํานวน 3 จุด ตําบอนอก อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบฯ
รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการป้องกันเด็กจม
น้ํา ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาสมมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสําหรับจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 114
  ลําดับที่ 7

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารพร้อมน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาสมมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก คาอาหาร วางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาสมมนา
คุณวิทยากร คาชุด อปพร. คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ ฯลฯ
 เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
บอนอก ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ํา
ดื่ม   คาสมมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ คา
สถานที่จัดโครงการ ฯลฯ 
(1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง
วัน ที่ 28 มิถุนายน 2562
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูก
บอล ดังเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กรวย จราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ กระจกโค้งมน ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดเป็นวัสดุในกลุม
ตัวอยางที่สํานักงบประมาณ จําแนกไว้ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 798,800 บาท

งบบุคลากร รวม 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลองคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก สังกัดสํานักปลัด จํานวน 2 อัตรา 
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ขององคการบริหาร สวนตําบลบอนอก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก
สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างองคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก
สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหาร สวนตําบลบอนอก

งบดําเนินงาน รวม 198,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล และครูผู้ดูแลเด็ก 

ค่าใช้สอย รวม 163,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกา จํานวน 118,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองเกา จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
(1) คารับรอง เพื่อจายเป็นคารับรองบุคคลที่มานิเทศงานตรวจ
เยี่ยม หรือเยี่ยมชมกิจการ หรือทัศนศึกษาดูงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองเกา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรวมกันต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ตลอดจนผู้เข้ารวมโครงการ
(2) คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองการประชุมคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการสถานศึกษา และการประชุมการ
จัดกิจกรรม โครงการตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
(1) หนังสีอกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วัน ที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การ บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง ไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561 
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โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวยด้วยภูมิทัศน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวยด้วยภูมิ
ทัศน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกา เชน คาจ้างเหมาจัดทําสวน ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 7

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,156,950 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,656,950 บาท

ค่าใช้สอย รวม 356,950 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาติดตั้งเวที คาจ้างเหมาติดตั้ง
เต็นทโดม คาเชาเต็นทผ้าใบ คาเชาเก้าอี้พลาสติก คาป้ายไว
นิล คาจ้างเหมาสูบลูกโป่ง คาผ้าแพร คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คา
ของรางวัล คาเชาโตะกลม คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 105
  ลําดับที่ 5
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โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสดใส (ระดับประถมศึกษา) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสด
ใส (ระดับประถมศึกษา) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายไว
นิล คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถิงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 16
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 196,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกา ดังนี้
(1)เพื่อเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 130,000
 บาท
(2)เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการจัดการเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 1,700.00 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 50,000 บาท
(3)เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกา ดังนี้ 
1.คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,000 บาท
2.คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปีเป็นเงิน 3,000
 บาท  
3.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 4,500
 บาท
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,450 บาท 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 21
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ค่าวัสดุ รวม 1,300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,300,000 บาท

คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเป็น
1.คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองเกา จํานวน 260 วัน จํานวน 50,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนื้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 105  
2.คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต
.บอนอก เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบอนอก ที่สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กเล็กเด็ก
อนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท เป็นเงิน 1,250,000 บาท ดังนื้
(1) โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
(2) โรงเรียนบ้านทาฝาง
(3) โรงเรียนวัดบอนอก (ทองวิทยา)
(4) โรงเรียนบ้านคอกช้าง
(5) โรงเรียนบ้านคลองชายธง
(6) โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธอนุสรณ
(7) โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
(8) โรงเรียนบ้านยุบพริก
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แกโรงเรียนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบอนอกที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กเล็กเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1
 - ป.6 จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 21 บาทตอ คน จํานวน 8
 โรงเรียน ดังนื้
(1) โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
(2) โรงเรียนบ้านทาฝาง
(3) โรงเรียนวัดบอนอก (ทองวิทยา)
(4) โรงเรียนบ้านคอกช้าง
(5) โรงเรียนบ้านคลองชายธง
(6) โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธอนุสรณ
(7) โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
(8) โรงเรียนบ้านยุบพริก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,489,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,354,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,354,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก
สังกัดสํานักปลัด จํานวน 10 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
องคการ บริหารสวนตําบลบอนอก
สังกัดสํานักปลัด จํานวน 10 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการมิติใหมชุมชนไทยไร้ถัง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมิติใหมชุมชนไทยไร้
ถัง ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม , คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ , คาตอบแทนวิทยากร , คาวัสดุ
สําหรับจัดทําโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตาม 
(1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(2)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
(3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 2
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งบลงทุน รวม 105,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,500 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย หมู 13 บ้านหนองบุญยงค จํานวน 105,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย พร้อมฐานปูน พร้อมติด
ตั้ง ประกอบด้วย
1.เครื่องบริหารไหล แขน ขา และข้อสะโพก ราคา 23,000
 บาท จํานวน 1 ชุด
2.เครื่องบริหารหน้าท้อง และแขน แบบดึงมือเข้าหา
ตัว ราคา 23,000 บาท จํานวน 1 ชุด
3.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา , ข้อขา แบบจักรยานนั่งปั่นมูเลย
คู ราคา 28,500 บาท จํานวน 1 ชุด
4.ลูวิ่ง ราคา 31,000 บาท จํานวน 1 ชุด 
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 113 ลําดับ
ที่ 21 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,174,500 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี เชน คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว ฯลฯ
 เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.ร/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.ร/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
(5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
(6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
(7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/235
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
(8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
(9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 11
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการแพทยฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลบอนอก จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการการแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก ได้แก คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบ
แทน วิทยากร คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุสําหรับจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.ร/ว 2826 ลง
วัน ที่ 17 กันยายน 2553
(4) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 23
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โครงการควบคุมจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการควบคุมจํานวนสุนัขและ
แมว เชน คาจ้างเหมาผาตัดทําหมันสุนัขและแมว คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
(5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
(6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
(7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/235
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
(8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
(9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 193 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 9
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออก เชน คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายา
พนหมอกควัน คาน้ํามัน คาจ้างเหมาพนสารเคมี ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.ร/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
(5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเช้ารับการผเกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 3 
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการณรงคป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส เชน คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3)หนังสีอกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.ร/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
(5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
(6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
(5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
(6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
(7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/235
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
(8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
(9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 10
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายา
ตางๆ แอลกอฮอล เวชภัณฑ สําลี ฯลฯ

งบลงทุน รวม 104,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ล็อกเกอร จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท 
โดยมีลักษณะ ดังนี้
(1)ขนาด กว้าง 91x ลึก 45 x สูง 183 (ซม.)
(2)ผลิตจากเหล็กพนสีอบด้วยความร้อน
(3)มีทั้งหมด 9 ประตู ภายในมี 1 แผนชั้น
(4)มีกุญแจลอค
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ 

จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท  แบบ 2
 บาน
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ 
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาด
เล็ก สําหรับกําจัดยุงและแมลงบินชนิดตางๆ ทํางานด้วยเครื่อง
ยนตเบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบดึง ทําให้ไมเกิดการสูญเสียกําลัง
2. ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกันการสั่นสะเทือนเครื่อง
ยนต
3. ระบบสตารทเครื่องยนตแบบลานกระตุกและระบบจุดระเบิด
แบบคอลยอิเล็กทรอนิกส
4. หัวพนควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาอยูภายนอก หัวฉีดปรับ
อัตราการไหลได้ 3 ระดับ
5. ชุดหัวฉีดผลิตจากพลาสติกพิเศษ ทนทานตอสารเคมีและ
สาร UV โดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ํายาที่ความเร็วรอบ
มากกวา 20,000 รอบ/นาที
6. ขนาดของละอองน้ํายาที่ผลิตได้มีคา VMD น้อยกวา 30
 ไมครอน
7. ถังบรรจุน้ํายาขนาด 12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนตอการ
กัดกรอนของน้ํายาเคมีและแสงแดดได้เป็นอยางดี
8. ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร ไมเป็นสนิมทนตอการ
กัดกรอนสูง ผานการรับรองและทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตรการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข 
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจาก
ไม ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ตามแผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 19
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเครื่องวัด Oxygen ในกระแสเลือด จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดความดัน Oxygen ในกระแส
เลือด จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องที่มีขนาดกระทัดรัด พกพาได้สะดวก
2. มีจอภาพแสดงสัญญาณรูปคลื่นและตัวเลขผลการวัดพร้อมด้วย
บารกราฟแสดงความแรงของสัญญาณ
3. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับและแบตเตอรี่ชนิดชารจซ้ําใหมได้
4. มีระบบสัญญาณเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติทั้งจากผู้ป่วยหรือ
การทํางานของเครื่อง
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หน้า 130 ลําดับ
ที่ 66

จัดซื้อเครื่องวัดความดัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถวัดความดันโลหิตได้แบบอัตโนมัติ
2. ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
3. มีผ้าพันแขนมากับตัวเครื่อง สามารถวัดได้ตั้งแตขนาดลําแขน
ไมน้อยกวา 22-23 เซนติเมตร
4. จอภาพแสดงผลเป็นตัวเลข สามารถมองเห็นคาวัดความดัน
โลหิต,ชีพจร,และเวลาที่วัดได้ชัดเจน
5. ใช้กับไฟฟ้า Ac 100-250 โวลท 50/60 เฮิรตซ ผาน Adaptor 
หรือใช้แบตเตอรี่ AA 
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หน้า 130 ลําดับ
ที่ 65
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบ้าน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการตามแนวทางพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข ได้แก คณะกรรมการชุมชน/หมูบ้าน จํานวน 14 หมู
บ้านๆ ละ 20,000 บาท
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
 .ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 111
 ลําดับที่ 8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 72,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาแรงงานบุคคลดูแลศูนยฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จ้างเหมาแรงงานบุคคลดูแลศูนยฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตาม
(1)หนังสีอกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้ แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 970,760 บาท
งบบุคลากร รวม 570,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 570,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 383,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชน
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา ผู้ชวยนักพัฒนา
ชุมชน
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก
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งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุของ
ตําบลบอนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผู้สูงอายุของตําบลบอนอก โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างเหมาติดตั้งเวที/เครื่องเสียง คาเชาเต็นทผ้า
ใบ คาเชาเต็นทโดม คาเชาเก้าอี้พลาสติก คาเชาโตะรับประทาน
อาหาร(โตะจีน) พร้อมเก้าอี้คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร
พร้อมน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดซื้อของรางวัล คา
จ้างเหมานวดแผนไทย คาวัสดุสําหรับนวดแผนไทย คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 109
 ลําดับที่ 4

โครงการชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณภัย ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอหรือสิ่งจําเป็นสําหรับสําหรับการดํารงชีพ
และอื่นๆที่จําเป็นสําหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพื่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,068,400 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,068,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,068,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเงินให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอกุยบุรี ขยายเขต
สายพาดดับ หมู 2- หมู 3 (หมู 2)

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการขยายเขตสายพาดดับ หมู 2-หมู 3
 (หมู 2) โดยทําการขยายเขตสายพาดดับ หมู 2- หมู 3 ระยะทาง
ยาว 360 เมตร ให้แก การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุย
บุรี รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด 
-เป็นไปตาม
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
(2)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 18 

อุดหนุนเงินให้การประปาสวนภูมิภาคกุยบุรี ขยายเขตประปา หมูที่ 
6 ซอยบ้านนายบุญสง คงมั่น

จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมู 6
 ซอยบ้านนายบุญสง คงมั่น  ให้แก การประปาสวนภูมิภาคสาขา
อําเภอกุยบุรี รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต
.บอนอก กําหนด 
-เป็นไปตาม
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
 .ศ. 2563
(2)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 6 
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อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอกุยบุรี สายคลอง
ลางบ้านนายพัว ขอเจียม - เข้า ซอย ข้างบ้านนางอนงค แสงกล่ํา หมู
ที่ 1

จํานวน 422,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการขยายเขตสายพาดดับสายคลองลาง
บ้านนายพัว ขอเจียม-เข้าซอยข้างบ้านนางอนงค แสงกล่ํา หมูที่ 1
 โดยทําการ ขยายเขตสายพาดดับสายคลองลางบ้านนายพัว ขอ
เจียม-เข้าซอยข้างบ้านนางอนงค แสงกล่ํา หมูที่ 1 ยาว 704
 เมตร ให้แก การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุยบุรี รายละ
เอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด 
-เป็นไปตาม
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ .ศ. 2563
(2)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 17 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดทําป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดทําป้ายและ
ปักเสา เพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน เชน คาจ้างเหมาจัดทํา
ป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตําบลบอนอก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 14
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมหอกระจายขาว/เสียง
ตาม สายประจําหมูบ้าน เพื่อประชาสัมพันธข้อมูลขาวสารให้กับ
ประชาชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพื่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 874,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 699,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 699,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดเวที
ประชาคม หมูบ้าน/ตําบล เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115
 ลําดับที่ 1 
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โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการป้องกันปัญหา
การตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ (ป้าย
ไวนิล) คาอาหารวางพร้อมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
เครื่องเขียนในการฝึกอบรม คาวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม  ฯลฯ 
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วันพร้อมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ สําหรับจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้ แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
(5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
(6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลง
วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2562
(7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115
 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก คาป้ายประชา
สัมพันธ (ป้ายไวนิล) คาอาหารวางพร้อมน้ําดื่ม คาอาหารกลางวัน
พร้อมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุที่ใช้ในการฝึก
อบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 104
 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาชีพทําผ้าบาติก (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพ
การทําผ้าบาติก (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ได้แก คาป้ายประชา
สัมพันธ (ป้ายไวนิล) คาอาหารวางพร้อมน้ําดื่ม คาอาหารพร้อมน้ํา
ดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการฝึกอบรม คา
กระดาษประกาศนียบัตร ฯลฯ 
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 4/1/2565  13:23:13 หน้า : 60/84



โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพ (หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60
 ชั่วโมง) ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ (ป้ายไวนิล) คาอาหารวาง
พร้อมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนในการฝึก
อบรม คาวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม คากระดาษประกาศนีย
บัตร ฯลฯ 
-เป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเช้ารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลบอนอก จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลบอนอก ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ (ป้ายไวนิล) คาอาหาร
วางพร้อมน้ําดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาจ้างเหมารถ
บัสปรับอากาศ คาวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม คาสถานที่อบรม ฯลฯ
 
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 /2563 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียน
รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ (ป้ายไวนิล) คา
อาหารวางพร้อมน้ําดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนในการฝึกอบรม คาวัสดุที่ใช้ในการฝึก
อบรม 
คากระดาษประกาศนียบัตร ฯลฯ 
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 108
 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 72,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว หมูที่ 14 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว หมู
ที่ 14 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องขยายเสียงมอสเฟท ขนาด 500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
2. สายลําโพง แบบดรอปวายด ขนาด 2x0.9 mm. จํานวน 100
 เมตร
3. ลําโพงฮอรน ขนาด 15 นิ้ว พร้อมยูนิต 150 วัตต จํานวน 4 ตัว
4. เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องรับวิทยุ AM-FM จํานวน 1 เครื่อง
6. ไมคโครโฟนพร้อมขาตั้งโตะ จํานวน 1 ชุด
7. ไมคระบบประกาศ จํานวน 1 ตัว
8. ตู้แร็คสําหรับเก็บอุปกรณ ขนาด 13 U จํานวน 1 ตู้
9. แทงกราวดพร้อมสายสําหรับติดตั้งสายดิน จํานวน 1 ชุด
10. คาแรงติดตั้ง
รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 7
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งบลงทุน รวม 175,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,700 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สาย หมูที่ 7 จํานวน 175,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สาย หมูที่ 7 ต
.บอนอก จํานวน 3 จุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องรับสัญญาณไร้สาย UHF 430.225 MHz  จํานวน 3 ชุด
2. แผงรับสัญญาณ ขนาด 3E พร้อมสาย ขนาด RJ 58 จํานวน 3
 ชุด
3. ลําโพง 15 นิ้ว 60 w ชุดละ 4 ตัว จํานวน 3 ชุด
4. ชุดป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรพร้อมกลองกันน้ํา จํานวน 3 ชุด
5. มิเตอรไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป จํานวน 3 ตัว
6. เสาไฟฟ้าขนาด 9 เมตร พร้อมอุปกรณ จํานวน 3 ต้น
7. คาแรงติดตั้ง 
-รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานแขงขันกีฬาตําบล อบต.บอนอก เกมส จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานแขงขันกีฬาตําบล อบต
.บอนอก เกมส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารพร้อมน้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล) คา
ป้าย โครงการ คาจ้างเหมาเต็นท คาจ้างเหมาเก้าอี้พลาสติก คา
วัสดุ อุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ คาจัดซื้อชุดกีฬา/เสื้อกีฬา คา
ตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คาเงินรางวัล คาบํารุงสนาม คาเชา
เครื่องเสียง ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีคา
ใช้ จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาติดตั้งเวที คาป้ายประชา
สัมพันธ โครงการ (ป้ายไวนิล) คาจ้างเหมาติดตั้งเต็นทโดม คาจ้าง
เหมาติด ตั้งเต็นทผ้าใบ คาจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ คาจ้างเหมาติด
ตั้งไฟสองสวาง คาจัดซื้อถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาจัดซื้อสาย
สะพาย คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพื่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

อุดหนุนเงินให้วัดปากคลองเกลียว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้แก วัด
ปากคลองเกลียว
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 108
 ลําดับที่ 7

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 118,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 118,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 118,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาแรงงานบุคคลดูแลความสะอาดชายหาดหว้าขาว จํานวน 118,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจ้างเหมาแรงงานบุคคลดูแลความสะอาด
ชายหาดหว้าขาว จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตาม
(1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,455,470 บาท

งบบุคลากร รวม 1,162,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,162,190 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 497,190 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5
 อัตรา สังกัดกองชาง
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการ
บริหาร สวนตําบลบอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองชาง จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 588,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก สังกัดกองชาง จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างองคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก สังกัดกองชาง จํานวน 3 อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก
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งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
(2) เงินคาตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้ แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการวันหยุดราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือชําระเงินกู้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล 
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนื้
(1)คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพตางๆ)
(2)คาธรรมเนียมตางๆ
(3)คาเบี้ยประกัน
(4)คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(5)คาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
มิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดอยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คา
จ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก หรือแมลง คาซอมแซมทรัพยสิน ฯลฯ
(6)คาติดตั้งไฟฟ้า เชน คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ้ของการไฟฟ้า
(7)คาติดตั้งประปา เชน คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ
(8)คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง ไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อให้เป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 740,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่อง
เขียน แบบ พิมพ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุตางๆ สําหรับซอม
แซม ไฟฟ้าสาธารณะในหมูบ้านที่ชํารุดเสียหาย และติดตั้ง
ไฟฟ้า สาธารณะเพิ่มขึ้นในหมูบ้าน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่

วัสดุกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ยางมะตอย ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
พิมพ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ไมเข้าประกอบของวัสดุที่จัด
จําแนก ประเภทตางๆ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 93,280 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,280 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จํานวน 3 ตัวๆละ 2,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเก้าอี้สํานักงานชนิดเก้าอี้หนัง มี
พนักพิงที่เท้าแขนหมุนได้รอบตัว
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 81

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,180 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,180
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นตู้เหล็ก ด้านบนเป็นกระจกบาน
เลื่อน ด้านลางบานทึบ
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน พร้อมกระจก จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 6,500 บาท
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนื้ เป็นโตะทํางาน ชนิด
โตะ เหล็ก ขนาด 1,219 X 660 X 759 มม. พร้อมกระจก
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจาก
ไม ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 79
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จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนื้
(1)เป็นโตะไม้ ขนาด 120 X 60 X 75 เซนติเมตร
(2)มีลิ้นชักอยางน้อย 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจ และมือจับ
(3)มีถาดวางแป้นคียบอรด พร้อมรางเลื่อน
(4)มีที่วาง CPU ติดกับโตะ
-จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจาก
ไม ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ

จัดซื้อพัดลมตั้งโตะ จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งโตะ ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
-โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ใบพัดพลาสติก ขนาด 18 นิ้ว  
2. ปรับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ 
3. ปรับสายซ้าย-ขวา ได้ และปุ่มบังคับสายได้ตามต้องการ 
-จัดซื้อตามราท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไมปราก
ฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ
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ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000
 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะ
1. ใช้เครื่องยนตเบนซิน
2. น้ําหนักของเครื่องตบดินไมน้อยกวา 80 กิโลกรัม
3. แรงบดอัดไมน้อยกวา 5 ตัน
4. ความเร็วในการตบไมน้อยกวา 5,000 ครั้ง/นาที
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133
 ลําดับที่ 94

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
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น้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131
 ลําดับที่ 74

จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB - สามา
รถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไมได้ใช้ในการบริการ
สาธารณะ
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-จัดซื้อตามเกณฑราคกลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131
 ลําดับที่ 76

งานก่อสร้าง รวม 4,741,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,741,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,741,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายไหลทางถนนคอนกรีต ซอย 1 หมูที่ 13 จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างขยายไหลทางคอนกรีต ซอย 1
  หมูที่ 13 โดยทําการกอสร้างขยายไหลทางคอนกรีตขนาดผิว
จราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 181.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 93
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษมสุข หมูที่ 14 จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เกษมสุข หมูที่ 14 โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 636.00 ตารางเมตร ทําการลงลูกรังรองพื้นทาง 2 ข้าง กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.40 เมตร ยาว 109.00 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรัง ไม่น้อยกวา 43.60 ลูกบากศเมตร 
และทําการฝังทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก ชั้น 3 เส้นผานศูนย
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 6 ทอ รายละเอียดปรากฎตามตามแบบ
ที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 9 ลําดับ 75

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้แขก หมูที่ 10 จํานวน 469,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้
แขก หมูที่ 10 โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 740.00 ตาราง
เมตร พร้อมไหลทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดปราก
ฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 53

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายสอย หมูที่ 5 จํานวน 482,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านยายสอยหมูที่ 5 โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 810 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต
.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 25

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.เข้าซอยแมแพร 
หมูที่ 11

จํานวน 493,000 บาท
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน - 
ถนนเพชรเกษม หมูที่ 7

จํานวน 364,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคัน
คลองชลประทาน-ถนนเพชรเกษม หมูที่ 7 
โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 600.00 ตาราเมตร พร้อม
ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต
. กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 5

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงเศรษฐี-หนองโสน 
หมูที่ 2

จํานวน 248,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุง
เศรษฐี - หนองโสน หมูที่ 2 โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร. ยาว 105.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 420.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 7

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสพ หมูที่ 
13

จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายประสพ หมูที่ 13 โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 102.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 360.00 ตารางเมตร ละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต
.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 71
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ 
สร้อยทอง หมูที่ 1

จํานวน 86,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้าน นายสมบูรณ สร้อยทอง หมูที่ 1 โดยทําการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร. ยาว 40.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 160.00 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต
.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ชวยเสนีย หมูที่ 
3

จํานวน 188,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ผู้ชวยเสนีย หมูที่ 3 โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร. ยาว 94.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 282.00 ตารางเมตร  พร้อมไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 11

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระอาทิตย หมูที่ 9 จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระ
อาทิตย หมูที่ 9 โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 850.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร ละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 50
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักหมูบ้านเข็ดกา หมู
ที่ 12

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลักหมูบ้านเข็ดกา หมูที่ 12 โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา 850.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร ละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 79

โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายข้างไรนายสมจิตร-คลองชลประทาน 
หมูที่ 3

จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนลูกรังสายข้างไร นายสม
จิตร-คลองชลประทาน หมูที่ 3 โดยทําการกอสร้างถนน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 330.00
 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 346.50
 ลูกบากศเมตร รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต
.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 6

โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางบุญเหง กิ่งแก้ว หมูที่ 3 จํานวน 51,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางบุญเหง
 กิ่งแก้ว หมูที่ 3 โดยทําการกอสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 156.00 ลูกบากศเมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 4/1/2565  13:23:13 หน้า : 80/84



โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายคันคลอง - หนองเกตุ หมูที่ 8 จํานวน 476,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนหินคลุกสายคัน
คลอง - หนองเกตุ หมูที่ 8  โดยทําการกอสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณงานหินคลุกพื้นที่ทางไมน้อย
กวา 600.00 ลูกบากศเมตร พร้อมฝังทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก
.ชั้น 3 เส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 6 ทอน รายละเอียด
ปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 42

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชุมพล สมบูรณ หมูที่ 1 จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชุม
พล สมบูรณ หมูที1่ โดยทําการกอสร้างถนน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร. ยาว 60.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณงานลูกรังไมน้อยกวา 42.00 ลูกบากศเมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่2/2563 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สาร
เคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพีชและสัตว พันธุพืช ปุย ฯลฯ 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวันพร้อมน้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล) คาป้ายโครงการ
ป้าย (ป้ายเหล็ก) คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ คาจ้างเหมา
เต็นท คาจ้างเหมาเก้าอี้พลาสติก คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116
 ลําดับที่ 1
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โครงการปลูกป่าชายเลน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกป่าชายเลน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล) คาป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) คา
ป้ายพระบรมฉายาลักษณ คาจ้างเหมาเต็นท คาจ้างเหมาเก้าอี้
พลาสติก คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116
 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาอนุรักษชายทะเลบอนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาอนุรักษชายทะเล
บอนอก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวันพร้อมน้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล) คาป้ายโครงการ
ป้าย (ป้ายเหล็ก) คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ คาจ้างเหมา
เต็นท คาจ้างเหมาเก้าอี้พลาสติก คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117
 ลําดับที่ 5
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการอนุรักษ
พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ
 .สธ.) ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสําหรับจัด
ทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม
(1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพื่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการบ้านปลา (ซั้งกอ) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุมประมงท้องถิ่นบ้านปากคลอง
เกลียวในการดําเนินโครงการบ้านปลา (ซั้งกอ) 
-เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
3. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ลําดับ
ที่ 9

วันที่พิมพ : 4/1/2565  13:23:13 หน้า : 84/84


