
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบอนอก

อําเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,594,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,645,840 บาท

งบบุคลากร รวม 11,624,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,963,160 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนสําหรับผูบริหาร ประกอบดวย
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับผูบริหาร ประกอบ
ดวย
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ สําหรับผูบริหาร ประกอบดวย
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนสําหรับเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,249,160 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเงิน
(1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
(2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  21  อัตรา
(4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,661,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2) สังกัดสํานักงานปลัด  จํานวน  9  อัตรา
(3) สังกัดกองคลัง  จํานวน  8  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 62,460 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล
(1) สังกัดสํานักงานปลัด  จํานวน  1  อัตรา
(2) สังกัดกองคลัง  จํานวน  3  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล
ระดับผูอํานวยการทองถิ่นขึ้นไป  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา
(3) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,841,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก 
(1) สังกัดสํานักงานปลัด  จํานวน  25  อัตรา
(2) สังกัดกองคลัง  จํานวน  4  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 305,220 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก
(1) สังกัดสํานักงานปลัด  จํานวน  20  อัตรา
(2) สังกัดกองคลัง  จํานวน  3  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล
ระดับผูบริหาร (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)  จํานวน  1
  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,823,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 958,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก
(1) คณะกรรมการเลือกตั้งประจําหนวย
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให
แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ที่ไดปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ วันหยุดราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ได ตามระเบียบฯ  ไดแก  คาเชาบาน คาเชาซื้อบานหรือชําระเงิน
กู

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ผูบริหาร

ค่าใช้สอย รวม 1,490,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตางๆ  ดังนี้
- คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  หนังสือพิมพ
ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่ง
มิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
อยางใด  และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจาง
เหมาสูบน้ํา  คาจางเหมาหามสัมภาระ  คาบริการกําจัดปลวกหรือ
แมลง  คาซอมแซมทรัพยสิน  คาจางเหมาประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟ้า  เชน  คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการ  เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง  เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
- คาติดตั้งประปา  เชน  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ
- คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท  คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
(1) คารับรอง        
เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยม  หรือเยี่ยม
ชมกิจการ  หรือทัศนศึกษาดูงานขององคการบริหารสวน
ตําบล  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองรวมกันตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  ตลอดจนผูเขารวมโครงการ  ตามโครงการที่หนวย
ราชการอื่น  กลุมอาชีพ  มูลนิธิจัดใหมีขึ้นกับองคการบริหารสวน
ตําบล  หรือในหมูบานเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล  เชน  โครงการกาชาดเยี่ยมหมูบาน  โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่  โครงการประกวดกิจกรรมตางๆในหมูบาน  ฯลฯ
(2) คาเลี้ยงรับรอง    
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตง
ตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือขององคการบริหารสวนตําบล  ในโอกาส
ตางๆ  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีการตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบล  จัดงานวันสําคัญทางศาสนา  และเปนวันสําคัญ
ทางราชการ งานรัฐพิธี
(4) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวง
มาลา  สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆตามวาระและโอกาสที่เหมาะ
สม
- เปนไปตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป  เลือกตั้งซอม หรือ
เลือกตั้งกรณีตั้งหมูบานใหมของผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  หรือสนับสนุนการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภา  ผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัด
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 1
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โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การใหออก
จากราชการ สิทธิการอุทธรณ และการรองทุกข สิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ
ทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ และการรอง
ทุกข สิทธิและหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
บอนอก  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ
ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 16 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานดานตางๆ

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ
สําหรับจัดทําโครงการ คาจางเหมาพาหนะ คาของสมนาคุณ คา
เชาที่พัก
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 56
 ลําดับที่ 7
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โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันในองคกรและ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สราง
ความผูกพันในองคกรและสรางแรงจูงใจในการทํางาน  เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทํา
โครงการ คาจางเหมาพาหนะ  คาเชาที่พัก
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 56
 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหใชงาน
ไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,090,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  เครื่อง
เขียนและแบบพิมพตางๆ  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ   ในสํานักงานและ
การจัดพิธีตางๆของราชการ  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆสําหรับงานบานงาน
ครัว  เชน  ไมกวาด  น้ํายาลาจาน  แกวน้ํา  ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  ไม  ตะปู  ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหล  รถจักรยานยนต  รถยนตสวน
กลาง  รถน้ําอเนกประสงคขององคการบริหารสวนตําบล  รถกู
ชีพ  ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆที่ใชกับรถ
ยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต  รถน้ําอเนกประสงค  ฯลฯ
  สําหรับปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ  เชน  พูกันและสี  เมมโมรี  การด  ฟิลม  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนบันทึก
ขอมูล  โปรแกรมตางๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม  ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ไมเขาประเภทของวัสดุที่จัดประเภทตั้ง
ไว  เชน  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟ้า  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้า  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก  และที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก  และที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก  และที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตาม
ตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต  การดและคาสื่อ
สารตางๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ
  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน รวม 168,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 11 ตัวๆละ 2,500
 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนเกาอี้สํานักงานชนิดเกาอี้หนัง มีพนัก
พิงและที่เทาแขน หมุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 19 ลําดับที่ 4
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จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) เปนโต๊ะไม ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
(2) มีลิ้นชักอยางนอย 2 ลิ้นชัก พรอมกุญแจ และมือจับ
(3) มีถาดวางแป้นคียบอรด พรอมรางเลื่อน
(4) มีที่วาง CPU ติดกับโต๊ะ
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 19 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อชุดกลองบันทึกเหตุการณติดรถยนต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดกลองบันทึกเหตุการณติดรถ
ยนต จํานวน 4 ชุดๆละ 5,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) เปนชุดกลองบันทึกเหตุการณติดรถยนต สามารถมองกลางคืน
ได
(2) การดความจํา 32 GB
(3) ความคมชัดระบบ FULL HD
(4) มีระบบบันทึกแบบวน Loop
(5) พรอมอุปกรณติดตั้ง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 19 ลําดับที่ 5
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 5,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) น้ําหนักเบา สะดวกในการพกพา
(2) มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบขาง
(3) มีชองเชื่อมตอ USB 
(4) สามารถเพิ่มหนวยความจําดวย micro SD
(5) มีจอแสดงผลที่ใหความชัดเจน
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 9

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 30,000 บาท
- โดยประกอบดวย
(1) ลําโพง ขนาด 10 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 1 คู
(2) เพาเวอรมิกเซอร มีชองเสียบไมค ไมนอยกวา 2 ชอง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 19 ลําดับที่ 7
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําพรอมติดตั้ง จํานวน 2
 เครื่องๆละ 15,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) เปนเครื่องกรองน้ําระบบ RO 
(2) สามารถกรองตะกอนขนาดเล็ก 0.0001 ไมครอน
(3) ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และแบคทีเรีย ชวยปรับรส
ชาติของน้ํากอนดื่มใหดียิ่งขึ้น
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

จัดซื้อรถเข็น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถเข็น จํานวน 1 คันๆละ 5,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนรถเข็น 2 ลอ มีดามจับ สามารถพวง
ทายมอเตอรไซคได
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล *  จํานวน 1 เครื่องๆละราคา 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
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ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
(2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
(3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
(4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
(5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
(6) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
(8) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 19 ลําดับที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
(2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
(3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที
(4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
(5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
(6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
(7) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 3

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน 3
 เครื่องๆละราคา 5,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
(2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 19 ลําดับที่ 2
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  และประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจายที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  และประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ รวมทั้งคาจางเหมาประเมินความพึงพอใจของ
องคกร  ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,468,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,207,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 546,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก
(1) คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการกําหนดรางขอบ
เขต คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ผุควบคุมงาน และคณะ
กรรมอื่นที่ไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ ตามระเบียบ
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให
แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ที่ไดปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ วันหยุดราชการ

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ได ตามระเบียบฯ  ไดแก  คาเชาบาน คาเชาซื้อบานหรือชําระเงิน
กู

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 466,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใน
เขตตําบลบอนอก

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
ระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในเขตตําบล
บอนอก  ประกอบดวยคาจางเหมาบริการบุคคลในการดําเนินงาน
ตามโครงการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 16  ลําดับที่ 3

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
- คาจางเหมาบริการตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แกว
น้ํา น้ํายาลางจาน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่ การด
 ฟิลม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึกเครื่อง
พิมพ โปรแกรมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 261,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 261,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนเกาอี้สํานักงานชนิดเกาอี้หนัง มีพนัก
พิงและที่เทาแขน หมุนไดรอบตัว
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 59
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จัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 ตัวๆละ 50,000
 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) ระบบการพิมพ หัวพิมพสามารถปรับระกับความหนา/บาง
(2) สมุดคูฝากอยางอัตโนมัติ (Automatic Gap AdjustmentX
(3) ความเร็วในการพิมพ มีความเร็วในหารพิมพสูงสุด 580 ตัว
อักษร/วินาที
(4) ระบบการ Setup เครื่องพิมพ  การ Setup printer Sp40
 เปนแบบ Optical Mark Reading
(5) ความละเอียดในการพิมพ Graphic 360x360 dpi
(6) ระบบตอ
เชื่อม (มาตรฐาน) RS232 serial, IEEE1284 parallel, USB 2.0
 ในตัวเครื่อง
(7) ความหนาของกระดาษสูงสุดถึง 2.0 มิลลิเมตร
(8) อายุผาหมึก 10 ลานตัวอักษร
(9) หนวยความจํา 128 Kb
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 11

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน พรอมกระจก จํานวน 4 ตัวๆ
ละ 6,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนโต๊ะทํางาน ชนิดโต๊ะ
เหล็ก ขนาด 1,219 x 660 x 759 มม.  พรอมกระจก
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 57
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จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) เปนโต๊ะไม ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
(2) มีลิ้นชักอยางนอย 2 ลิ้นชัก พรอมกุญแจ และมือจับ
(3) มีถาดวางแป้นคียบอรด พรอมรางเลื่อน
(4) มีที่วาง CPU ติดกับโต๊ะ
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เนื่องจากไมไดใชในการบริการ
สาธารณะ
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อ จอ Smart TV จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จอ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่องๆละ 36,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
(1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล)
(3) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว)
(3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
(4) สามารถเชื่อมตอ อินเตอรเน็ตได (Smart TV)
(5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
(6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
(7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 12
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที)  จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 10,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
(1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
(3) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
(4) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
(5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
(6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
(8) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
(9) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เนื่องจากไมไดใชในการบริการ
สาธารณะ
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 23,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน 4
 เครื่องๆละราคา 5,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
(2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 63

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 3
 เครื่องๆละราคา 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
(2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB
(3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
- เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
(4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
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(5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
(6) มDีVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
(8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
(9) มีแป้นพิมพและเมาส
(10) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เนื่องจากไมไดใชในการบริการ
สาธารณะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสียไปในหาร
ปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสา
สมัครป้องกันฝายพลเรือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันฝายพลเรือนขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ไดแก เทศกาลปีใหม เทศ
การสงกรานต  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาจางเหมาติดตั้งเต็นท คาจางเหมาติด
ตั้งไฟสองสวาง
- เปนไปตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 113
 ลําดับที่ 2
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 375,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันเด็กจม
น้ํา ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาสมมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุสําหรับจัดทํา
โครงการ
เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 7

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
ความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ
เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม/ฝึก
อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ไดแก คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาสมมนาคุณวิทยากร คาชุด อพปร. คาวัสดุสําหรับจัด
ทําโครงการ
เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
บอนอก ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาสมมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ
เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2562
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดังเพลิง ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดเปนวัสดุในกลุม
ตัวอยางที่สํานักงบประมาณ จําแนกไว

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อแทนปนพรอมหัวฉีดน้ําดับเพลิงรูปหัวใจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนปนพรอมหัวฉีดน้ําดับเพลิงรูป
หัวใจ จํานวน 1 ชุดๆละ 30,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนแทนรูปหัวใจ ทําดวยเหล็กหลอ
พรอมหัวฉีดปรับฝอยยางดําพรอมดาม ขนาด 2.5" x 30" ตัวดาม
อลูมิเนียม ปลายหัวฉีดทองเหลืองชุปโครเมียม
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 19
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 800,100 บาท

งบบุคลากร รวม 380,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 380,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน ใหแก ครูผูดูแล
เด็ก จํานวน  1  อัตรา คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแก พนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน  1  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน  1
  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

งบดําเนินงาน รวม 269,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก
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ค่าใช้สอย รวม 229,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาติดมุงลวด จํานวน 40,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งมุงลวดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองเกา จํานวน 27 ชุด ประกอบดวย
(1) มุงลวด ขนาด 175x206.5 เซนติเมตร จํานวน 3 ชุด เปน
เงิน 15,000 บาท
(2) มุงลวด ขนาด 111x150 เซนติเมตร  จํานวน 18 ชุด เปน
เงิน 21,600 บาท
(3) มุงลวด ขนาด 80x111 เซนติเมตร  จํานวน 4 ชุด เปน
เงิน 2,400 บาท
(4) มุงลวด ขนาด 90x201 เซนติเมตร  จํานวน 2 ชุด เปน
เงิน 1,600 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 14 ลําดับที่ 2

จางเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานคลองเกา  จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

จางเหมาปูพื้นยางสังเคราะหกันกระแทก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปูพื้นยางสังเคราะหกัน
กระแทก จํานวน 12 ตารางเมตร บริเวณสนามเด็กเล็กในรมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 14 ลําดับที่ 3
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
(1) คารับรอง        
เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยม  หรือเยี่ยม
ชมกิจการ  หรือทัศนศึกษาดูงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลอง
เกา  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองรวมกันตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ตลอดจนผูเขารวมโครงการ
(2) คาเลี้ยงรับรอง       เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุม
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการสถานศึกษา และการ
ประชุมการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาสําหรับครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวยดวยภูมิทัศน จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวยดวยภูมิ
ทัศน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล)  คาดินดํา คาจาง
เหมารถไถปรับดิน คายางรดน้ํา คาตนไม ดอกไมสําหรับจัดทํา
โครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 9

งบลงทุน รวม 151,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 151,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อผามาน จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามาน พรอมติดตั้งอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคลองเกา จํานวน 22 ชุด ประกอบดวย
(1) ผามาน ขนาดไมนอยกวา 1.20x2.80 เมตร  จํานวน 18 ชุดๆ
ละ 2,500 บาท  เปนเงิน 45,00 บาท
(2) ผามาน ขนาดไมนอยกวา 1.20x1.60 เมตร  จํานวน 4 ชุดๆ
ละ 1,500 บาท  เปนเงิน 6,000 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อแผนกันกระแทก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนกันกระแทกแบบไมอัดกรุฟอง บริเวณ
สนามเด็กเล็กในรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา  โดยมี
ขนาดไมนอยกวา 100x100 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเตร
 จํานวน 33 ตารางเมตร
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 14 ลําดับที่ 4

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,264,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,544,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 344,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาติดตั้งเวที คาจางเหมาติดตั้ง
เต็นทโดม คาเชาเต็นทผาใบ คาเชาเกาอี้พลาสติก คาป้ายไว
นิล คาจางเหมาสูบลูกโปง คาผาแพร คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คา
ของรางวัล คาเชาโต๊ะกลม คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 5
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โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสดใส (ระดับประถมศึกษา) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสด
ใส (ระดับประถมศึกษา)  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายไว
นิล คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 16

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 154,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา  ดังนี้
(1) เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  คนละ 20 บาท/คน/วัน  จํานวน 245 วัน
(2) เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการจัดการเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  อัตราคนละ 1,700.00 บาท/คน/ปี
(3) เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานคลองเกา ประกอบดวย
1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกรฏาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 21
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ค่าวัสดุ รวม 1,200,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคลองเกา  จํานวน 260 วัน 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกรฏาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 4
2. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บอนอก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบอนอก ที่สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 - ป.6  จํานวน 260 วัน  อัตราคนละ 7.37 บาท   ดังนี้
(1) โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว     
(2) โรงเรียนบานทาฝาง  
(3) โรงเรียนวัดบอนอก (ทองวิทยา)    
(4) โรงเรียนบานคอกชาง      
(5) โรงเรียนบานคลองชายธง     
(6) โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ    
(7) โรงเรียนบานหนองปุหลก     
(8) โรงเรียนบานยุบพริก      
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 2
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจงพรอมเทพื้น
คอนกรีตและปูพื้นยางสังเคราะหกันกระแทก ประกอบดวย
(1) เครื่องเลนสนามกลางแจงชุดหนอนผจญภัย  ขนาดไมนอย
กวา 250x520x320 เซนติเมตร
(2) ยางกันกระแทก ขนาด 50x50 เซนติเมตร หนา 25
 มิลลิเมตร จํานวน 4 แผนตอ 1 ตารางเมตร  พรอมเทพื้น
คอนกรีต หนา 10 เซนติเมตร
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 14 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 11/9/2563  14:23:58 หนา : 36/82



งบเงินอุดหนุน รวม 2,420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,420,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,420,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก ที่สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 - ป.6  จํานวน 200 วัน  อัตราคนละ 20 บาทตอ
คน  จํานวน 8 โรงเรียน ดังนี้
(1) โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว     
(2) โรงเรียนบานทาฝาง  
(3) โรงเรียนวัดบอนอก (ทองวิทยา)    
(4) โรงเรียนบานคอกชาง      
(5) โรงเรียนบานคลองชายธง     
(6) โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ    
(7) โรงเรียนบานหนองปุหลก     
(8) โรงเรียนบานยุบพริก      
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 224,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะในหนวยงานและชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการคัดแยกขยะใน
หนวยงานและชุมชน ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ส
. 2560  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
(5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
(6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
(7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
(8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 6
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งบลงทุน รวม 194,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 194,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 4  บานละลอง จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย พรอมฐานปูน พรอมติด
ตั้ง ประกอบดวย
(1) เครื่องบริหารขอเขา และกลามเนื้อขา แบบจักรยานเอนปั่น
มูเลยคู  ราคา 27,500 บาท จํานวน 1 ชุด
(2) เครื่องออกกําลังขอเขา และออกกําลังแขน ราคา 26,500
 บาท จํานวน 1 ชุด
(3) จักรยานผีเสื้อบริหารหนาอก ราคา 24,500 บาท จํานวน 1
 ชุด
(4) ไวกิ้ง 2 ที่นั่ง ราคา 34,500 บาท จํานวน 1 ชุด
(5) ลูวิ่ง ราคา 31,000 บาท จํานวน 1 ชุด
(6) เครื่องโยกบริหารหนาทอง แขน และขา ราคา 25,500
 บาท จํานวน 1 ชุด
(7) เครื่องบริหารกลามเนื้อขา และขอพับ แบบยกลูกลอ
ถวง ราคา 24,500 บาท จํานวน 1 ชุด
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 14  ลําดับที่ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,218,200 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 706,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 406,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารีเชน  คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
(5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
(6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
(7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/235
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
(8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
(9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 11
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการแพทยฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลบอนอก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการการแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก ไดแก คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ว 2826  ลงวัน
ที่  17  กันยายน  2553
(4) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 113
 ลําดับที่ 23
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โครงการควบคุมจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมจํานวนสุนัขและ
แมว เชน  คาจางเหมาผาตัดทําหมันสุนัขและแมว คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
(5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
(6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
(7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/235
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
(8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
(9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 9
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคไขเลือดออก  เชน คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย  น้ํายา
พนหมอกควัน คาน้ํามัน คาจางเหมาพนสารเคมี
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
(5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการณรงคป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุในการฝึกอบรม 
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
(5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
(6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 11/9/2563  14:23:58 หนา : 44/82



ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
(1) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายา
ตางๆ แอลกอฮอล เวชภัณฑ  สําลี ฯลฯ
(2) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตาม
ปณิธาณศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บา
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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งบลงทุน รวม 232,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 232,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 59,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ปริมาณการพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
(2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
(3) กําลังเครื่องไมนอยกวา 25 แรงมา
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 131
 ลําดับที่ 73
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จํานวน 85,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 85,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) เปนเครื่องกระตุกหัวใจขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้วในตัว เคลื่อน
ยายไดสะดวกรวดเร็ว น้ําหนักเบา
(2) สามารถใชไดทั้งเด็กและผูใหญ
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 70

วันที่พิมพ : 11/9/2563  14:23:58 หนา : 47/82



จัดซื้อเครื่องวัดน้ําตาลในเลือด จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดน้ําตาลในเลือด  จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 3,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) เปนเครื่องตรวจน้ําตาลกลูโคส  ใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว
(2) สามารถอานระดับน้ําตาลไดในชวง 20 – 600 mg/dl  หรือดี
กวานี้
(3) จอภาพแสดงผลเปนตัวเลข สามารถมองเห็นระดับน้ําตาลได
ชัดเจน
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 16

จัดซื้อชุดเฝอกดามผูปวย จํานวน 23,200 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อชุดเฝอกดามผูปวย จํานวน 1 ชุดๆละ 23,200
 บาท ประกอบดวย
(1) ชุดเฝอกดามสะโพก - หลัง  จํานวน 1 ชุด
(2) ชุดเฝอกดามแขน - ขา  จํานวน 1 ชุด
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 17
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณ
สุข  ใหแก คณะกรรมการชุมชน/หมูบาน  จํานวน 14 หมูบานๆ
ละ 20,000 บาท
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 108,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาแรงงานบุคคลดูแลศูนยฟ้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจางเหมาแรงงานบุคคลดูแลศูนยฟ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน  จํานวน 1 คน
- เปนไปตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุของ
ตําบลบอนอก

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผูสูงอายุของตําบลบอนอก โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาจางเหมาติดตั้งเวที/เครื่องเสียง คาเชาเต็นทผา
ใบ คาเชาเต็นทโดม คาเชาเกาอี้พลาสติก คาเชาโต๊ะรับประทาน
อาหาร(โต๊ะจีน) พรอมเกาอี้ คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดซื้อของ
รางวัล คาจางเหมานวดแผนไทย คาวัสดุสําหรับนวดแผนไทย คา
วัสดุอุปกรณในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,257,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,348,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,348,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
คลัง  จํานวน  5  อัตรา  คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองคลัง  จํานวน  2  อัตรา  คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลบอนอก

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง)  จํานวน  1  อัตรา  คํานวณตาม
อัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลบอน
อก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 564,480 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก สังกัดกองชาง  จํานวน  4  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,040 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลบอนอก สังกัดกองชาง  จํานวน  3
  อัตรา
คํานวณตามอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก

งบดําเนินงาน รวม 865,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน 
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
(2) เงินคาตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจายไดตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให
แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ที่ไดปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ วันหยุดราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ได ตามระเบียบฯ  ไดแก  คาเชาบาน คาเชาซื้อบานหรือชําระเงิน
กู

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตางๆ ดังนี้
(1) คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพตางๆ)
(2) คาธรรมเนียมตางๆ
(3) คาเบี้ยประกัน
(4) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(5) คาจางเหมาบริการเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
มิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
อยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คา
จางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก
หรือแมลง คาซอมแซมทรัพยสิน ฯลฯ
(6) คาติดตั้งไฟฟ้า เชน คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(7) คาติดตั้งประปา เชน คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ
(8) คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ยางมะตอย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึกเครื่อง
พิมพ โปรแกรมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ไมเขาประกอบของวัสดุที่จัดจําแนก
ประเภทตางๆๆว เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 43,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อกลองสําหรับเก็บอุปกรณ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองสําหรับเก็บอุปกรณ จํานวน 3 กลองๆ
ละ 3,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนกลองมีขนาดไมนอย
กวา 38x144x40 เซนติเมตร
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เนื่องจากไมใชในการบริการ
สาธารณะ

จัดซื้อเกาอี้นั่งคอย จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้นั่งคอย จํานวน 1 ชุดๆละ 7,900 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนเกาอี้นั่งคอย 3 ที่นั่ง มีพนักพิงและ
เบาะหนัง
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 21

วันที่พิมพ : 11/9/2563  14:23:58 หนา : 54/82



จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเอกสาร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูสําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตูๆละ 6,000
 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  เปนตูเหล็กดานบนเปนบานเปิดกระจก
สูง  ดานลางบานปิดทับ  พรอมแผนชั้นวางเอกสารเลื่อนปรับได  
- จัดซื้อตามราคาทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 82
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
(2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
(3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที(ppm)
(4) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
(5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
(6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
(7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
(8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
(9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
(10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
(11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
(12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
(14) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
(15) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08082/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 20
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุตางๆ สําหรับซอมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะในหมูบานที่ชํารุดเสียหาย และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มขึ้นในหมูบาน  เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเงินใหการประปาสวนภูมิภาคกุยบุรี ขยายเขตจายน้ําประปา
สวนภูมิภาค สายบานนางเผิน หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณ
ซอยบานนางเผิน  ใหแก  การประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุย
บุรี
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 3
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อุดหนุนเงินใหการประปาสวนภูมิภาคกุยบุรี ขยายเขตจายน้ําประปา
สวนภูมิภาค หมูที่ 3

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณ
สายหลังโรงเรียน  ใหแก  การประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุย
บุรี
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 5

อุดหนุนเงินใหการประปาสวนภูมิภาคกุยบุรี ขยายเขตจายน้ําประปา
สวนภูมิภาค หมูที่ 5

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณ
ซอยบานยายสอย  ใหแก  การประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุย
บุรี
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 13
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อุดหนุนเงินใหการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุยบุรี ขยายเขต
ไฟฟ้า หมูที่ 2

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  หมู 2
 - หมู 4 ใหแก  การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุยบุรี
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
(2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจัดทําป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําป้ายและ
ปักเสาเพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน  เชน คาจางเหมาจัดทําป้าย
-เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตําบลบอนอก
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 14

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมหอกระจายขาว/เสียงตาม
สายประจําหมูบาน  เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับ
ประชาชน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,785,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 587,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 587,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคายครอบครัวสัมพันธ "สายใยครอบครัวไทยเขมแข็ง" จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการคายครอบครัว
สัมพันธ "สายใยครอบครัวไทยเขมแข็ง"  ไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ
เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน/ตําบล  เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179  ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วันพรอมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1463  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
(5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 3334  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562
(7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1331  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ
เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพ  ไดแก คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุสําหรับจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 13  ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลบอนอก จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบล
บอนอก  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ
สําหรับจัดทําโครงการ คาจางเหมาพาหนะ คาของสมนาคุณ คา
เชาที่พัก
- เปนไปตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 13  ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียน
รูภูมิปัญญาทองถิ่น  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
พรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
วัสดุสําหรับจัดทําโครงการ
เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 5
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ
.สธ.) ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุสําหรับ
จัดทําโครงการ
เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 1,198,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,198,200 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งเสียงตามสายบานละลอง หมู 4 จํานวน 198,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(1) เครื่องขยายเสียงมอสเฟท ขนาด 100 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
(2) สายลําโพง แบบดรอปวายด ขนาด 2x0.9 mm.  ยาว 2,600
 เมตร
(3) ลําโพงฮอรน ขนาด 15 นิ้ว พรอมยูนิต 150 วัตต จํานวน 30
 ตัว
(4) เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง
(5) เครื่องรับวิทยุ AM-FM จํานวน 1 เครื่อง
(6) ไมคโครโฟนพรอมขาตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
(7) ไมคระบบประกาศ จํานวน 1 ตัว
(8) ตูแร็คสําหรับเก็บอุปกรณ ขนาด 13 U จํานวน 1 ตู
(9) ดรอปวายดแคล็ม พรมน็อตขนาด 3/8 สําหรับติดตั้ง
สาย จํานวน 100 ชุด
(10) แทงกราวดพรอมสายสําหรับติดตั้งสายดิน จํานวน 10 ชุด
รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต. บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 17 ลําดับที่ 2
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โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไรสายบานคลองชายธง หมู 7 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายแบบไร
สาย พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(1) เครื่องสงไรสายกําลังสง 1-5 w ปรับได UHF 420.200 MHz 
จํานวน 1 เครื่อง
(2) มิกเซอรขนาด 8 ชองสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง
(3) เครื่องเลนแผน ดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง
(4) เครื่องรับวิทยุ AM-FM จํานวน 1 เครื่อง
(5) ลําโพงมอนิเตอร จํานวน 1 ตู
(6) ไมคโครโฟนพรอมขาตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
(7) ไมคระบบประกาศ จํานวน 1 ชุด
(8) แผงอากาศไดโพน 420.20 MHz พรอมสายนํา
สัญญาณ จํานวน 1 ชุด
(9) ตูแร็คสําหรับเก็บอุปกรณ ขนาด 13 U จํานวน 1 ตู
(10) เครื่องรับสัญญาณไรสาน UHF 420.200 MHz  จํานวน 7
 ชุด
(11) แผงรับสัญญาณ ขนาด 3E พรอมสาย จํานวน 7 ชุด
(12) ลําโพง 15 นิ้ว 60 w ชุดละ 4 ตัว  จํานวน 7 ชุด
(13) ชุดป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรพรอมกลองกันน้ํา จํานวน 7 ชุด
(14) มิเตอรไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป จํานวน 7 ตัว
(15) เสาไฟฟ้าขนาด 9 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 7 ตน
(16) คาแรงติดตั้ง
รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต. บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 17 ลําดับที่ 4
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โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไรสายบานบอนอก หมู 6 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายแบบไร
สาย พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(1) เครื่องสงไรสายกําลังสง 1-5 w ปรับได UHF 420.200 MHz 
จํานวน 1 เครื่อง
(2) มิกเซอรขนาด 8 ชองสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง
(3) เครื่องเลนแผน ดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง
(4) เครื่องรับวิทยุ AM-FM จํานวน 1 เครื่อง
(5) ลําโพงมอนิเตอร จํานวน 1 ตู
(6) ไมคโครโฟนพรอมขาตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
(7) ไมคระบบประกาศ จํานวน 1 ชุด
(8) แผงอากาศไดโพน 420.20 MHz พรอมสายนํา
สัญญาณ จํานวน 1 ชุด
(9) ตูแร็คสําหรับเก็บอุปกรณ ขนาด 13 U จํานวน 1 ตู
(10) เครื่องรับสัญญาณไรสาน UHF 420.200 MHz  จํานวน 7
 ชุด
(11) แผงรับสัญญาณ ขนาด 3E พรอมสาย จํานวน 7 ชุด
(12) ลําโพง 15 นิ้ว 60 w ชุดละ 4 ตัว  จํานวน 7 ชุด
(13) ชุดป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรพรอมกลองกันน้ํา จํานวน 7 ชุด
(14) มิเตอรไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป จํานวน 7 ตัว
(15) เสาไฟฟ้าขนาด 9 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 7 ตน
(16) คาแรงติดตั้ง
รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต. บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 17 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานแขงขันกีฬาตําบล อบต.บอนอก เกมส จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานแขงขันกีฬาตําบล อบต
.บอนอก เกมส โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล)  คาป้าย
โครงการ คาจางเหมาเต็นท คาจางเหมาเกาอี้พลาสติก คาวัสดุ
อุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ คาจัดซื้อชุดกีฬา/เสื้อกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา คาเงินรางวัล คาบํารุงสนาม คาเชา
เครื่องเสียง
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาจางเหมาติดตั้งเวที คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ป้ายไวนิล)  คาจางเหมาติดตั้งเต็นทโดม คาจางเหมาติด
ตั้งเต็นทผาใบ คาจางเหมาเครื่องปั่นไฟ คาจางเหมาติดตั้งไฟสอง
สวาง คาจัดซื้อถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาจัดซื้อสายสะพาย คา
วัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนเงินใหวัดปากคลองเกลียว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน  ใหแก วัด
ปากคลองเกลียว
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ
.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 7

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาแรงงานบุคคลดูแลความสะอาดชายหาดหวาขาว จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจางเหมาแรงงานบุคคลดูแลความสะอาดชาย
หาดหวาขาว  จํานวน 1 คน
- เปนไปตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

วันที่พิมพ : 11/9/2563  14:23:58 หนา : 70/82



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,007,094 บาท

งบดําเนินงาน รวม 219,894 บาท
ค่าใช้สอย รวม 219,894 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 219,894 บาท

เพื่อใหเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหใชงานได
ตามปกติ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

งบลงทุน รวม 4,787,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,787,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นางเผิน  หมูที่ 5

จํานวน 72,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.  โดย
ทําการกอสรางขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.  กวาง 1.50
 เมตร  ระยะทางยาว 77.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 115.50 ตารางเมตร ไหลทางปรับ
เกลี่ยตามสภาพพื้นที่  รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต
.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 5  ลําดับที่ 19
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงโก ซอย 4 สายบาน
ตาเบง  หมูที่ 8

จํานวน 111,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทํา
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00
 เมตร  ระยะทางยาว 49.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 196.00 ตารางเมตร  รายละเอียด
ปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 67
 ลําดับที่ 38

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเข็ดกา ชวง กม.ที่ 
3+800 - กม.ที่ 3+970  หมูที่ 12

จํานวน 474,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทํา
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร  ระยะทางยาว 170.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 850.00 ตารางเมตร  รายละ
เอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 79

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางสุภาพ  หมูที่ 
8

จํานวน 254,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทํา
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร  ระยะทางยาว 149.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 447.00 ตารางเมตร  รายละ
เอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 6  ลําดับที่ 32
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสงัด หมูที่ 13 จํานวน 414,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทํา
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร  ระยะทางยาว 130.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 650.00 ตารางเมตร  รายละ
เอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 8  ลําดับที่ 66

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสําเริง - แมน้ํา
กุย  หมูที่ 2

จํานวน 222,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทํา
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร  ระยะทางยาว 130.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 390.00 ตารางเมตร  รายละ
เอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 3  ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางโรงจอดรถ องคการบริหารสวนตําบลบอนอก จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางโรงจอดรถ องคการบริหารสวน
ตําบลบอนอก สําหรับจอดรถ 8 คัน รายละเอียดปรากฎตามแบบ
ที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 17  ลําดับที่ 10
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โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนกประสงคบาน
ปากคลองเกลียว 
 หมูที่ 1

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร
เอนกประสงค  โดยทําการกอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 1,210.00 ตารางเมตร  รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต
.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 3  ลําดับที่ 1

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก ถนนสายแยกทางหลวงชนบท - อาง
เก็บน้ํา  หมูที่ 9

จํานวน 338,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมถนนหินคลุก โดยทําการซอม
แซมถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง
ยาว 570.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณงานหินคลุก
ไมนอยกวา 342.00 ลูกบาศกเมตร  รายละเอียดปรากฎตามแบบ
ที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 6  ลําดับที่ 42

โครงการตอเติมหองสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอน
อก

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาตอเติมหองสํานักงานปลัด องคการบริหาร
สวนตําบลบอนอก ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร รายละเอียด
ปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 17  ลําดับที่ 8
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โครงการปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติบานยุบพริก บริเวณทางเขา
หมูบาน  หมูที่ 11

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติพรอมติดตั้ง
รูปพระบรมฉายาลักษณ รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต
.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 17  ลําดับที่ 5

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายคันคลอง 64 ซาย  หมูที่ 
14

จํานวน 473,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก โดยทําการ
ปรับปรุงขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 550.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 495.00 ลูกบาศกเมตร (บดอัดแนน)  รายละเอียดปราก
ฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 9  ลําดับที่ 71

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลตติกคอนกรีต ซอยดาวเรือง ชวง 
กม.ที่ 0+750 - กม.ที่ 1+045 หมูที่ 10

จํานวน 491,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมผิวจราจรคอนกรีต โดยทําการ
ซอมแซมผิวจราจรคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร  ระยะทางยาว 295.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมี
พื้นที่แอสฟัลตติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,475.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 7  ลําดับที่ 48
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลตติกคอนกรีตสายหนาโรงเรียน - 
คลองชลประทาน ชวง กม.ที่ 0+950 - กม.ที่ 1+075  หมูที่ 9

จํานวน 238,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยทําการ
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร  ระยะทางยาว 125.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมี
พื้นที่แอสฟัลตติกคอนกรีตไมนอยกวา 625.00 ตารางเมตร  ราย
ละเอียดปรากฎตามแบบที่ อบต.บอนอก กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 6  ลําดับที่ 41

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการคากอสราง ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการคากอ
สราง คาจางที่ปรึกษา คาสํารวจทางธรณีฟิสิกส คาทดสอบ
ตางๆ ของงานถนนหรืองานอาคารอื่นๆ  ฯลฯ  ที่จายใหกับเอกชน
หรือบุคคลภายนอก  เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุย ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารกลางวันพรอมน้ํา
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล)  คาป้าย
โครงการ คาป้ายพระบรมฉายาลักษณ คาจางเหมาเต็นท คาจาง
เหมาเกาอี้พลาสติก คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 1

โครงการปลูกปาชายเลน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกปาชายเลน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม  คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล)  คาป้ายโครงการ คาป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ  คาจางเหมาเกาอี้พลาสติก คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัด
ทําโครงการ
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 116
 ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาอนุรักษชายทะเลบอนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาอนุรักษชายทะเล
บอนอก โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารกลางวันพรอมน้ํา
ดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายไวนิล)  คาจางเหมา
เต็นท คาจางเหมาเกาอี้พลาสติก คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดทํา
โครงการ 
- เปนไปตาม
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 117
 ลําดับที่ 5

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,292,246 บาท

งบกลาง รวม 15,292,246 บาท
งบกลาง รวม 15,292,246 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 245,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ
.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราวของพนักงานจาง
(1) สังกัดสํานักงานปลัด จํานวน 25 อัตรา
(2) สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา
(3) สังกัดกองชาง จํานวน 4 อัตรา
(4) ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 0809.5/ว 81  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

วันที่พิมพ : 11/9/2563  14:23:58 หนา : 78/82



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  เพื่อ
ใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตายหรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง  โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
(1) รองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  และไดขึ้นทะเบียบขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว  โดยจายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห  เพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการมา
กอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3
 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูล เบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ 
(2) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รายนายกุหลาบ พวงรอย สมทบเดือน
ละ 500 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปน
การดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
(1) รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ใหแก คนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนิน
การตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะห  เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวน
คนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการ โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูล
จํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ขอมูล เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศ
บัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเบี้ยความพิการ ใหแก คนพิการ
(2) เบี้ยยังชีพความพิการ รายนายนกจิบ เสียงใหญ  สมทบเดือน
ละ 500 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการ ใหแก คนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส แก
ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ
เปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เปนการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
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สํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา  ในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี  และนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย 
ตามระเบียบและหนังสือ
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19  
(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

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร โดยใชงบ
ประมาณจากคาปรับจราจรที่ไดรับ เชน การทาสีตีเสน จัดซื้อ
สัญญาณไฟจราจร ป้ายตราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผลพลาสติกใสน้ํา เปนตน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลบอนอก อัตรารอยละ 50 ของรายไดไมรวมเงิน
อุดหนุน  ตามประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให อปท. ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  ลงวัน
ที่ 13 กันยายน 2561
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 289,946 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)  เพื่อชวยเหลือแกพนักงานสวนตําบล รอยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับ (ไมรวมเงินอุดหนุน)
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