
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว

อําเภอ นาคู   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,922,020 บาท

งบบุคลากร รวม 9,448,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เดือนละ 20,400 บาทจํานวน 12 เดือนเปนเงิน 244,800 บาท 
และจายเปนเงินเดือนใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 269,280  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก
นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนรายเดือน ๆ 
ละ1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท
และจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนรายเดือน ๆ
ละ 880 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 21,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก
นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนรายเดือน ๆ 
ละ1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท 
และจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลเปนรายเดือนๆละ 880 บาท 
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแก
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เดือน ๆ ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได 

วันที่พิมพ : 9/4/2564  16:29:01 หนา : 2/81



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,318,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล 
แยกรายละเอียดดังนี้
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 134,640 บาท  
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท  
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท  
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,987,200 บาท   
-เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน  
เปนเงิน 86,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,445,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,784,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 13 ตําแหนงไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักบริหารงานทั่วไป  
นิติกร นักวิชาการเกษตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจาพนักงานธุรการ
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิ์ไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารตามระเบีบบฯ 
ในอัตราเดือนละเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
เพื่อจายใหกับ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,314,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่สังกัดสํานักงานปลัด 
จํานวน 6 ตําแหนง และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ
ใหแก พนักงานจางในสํานักงานปลัดที่มีสิทธิไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 2,325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดแก 
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
คาตอบแทนในการเปนคณะกรรมการดําเนิน การจัดซื้อ/จัดจาง/  
คาตอบแทนชวยเหลือปฏิบัติราชการหรือขาราชการอื่นที่
ปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
ตั้งจายจากเงินรายได  164,596 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  35,404 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
หรือผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง 
คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาแรงงานรายเดือน เชน 
คาจางเหมาแรงงาน  คาจางเหมารักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ คาจางเหมาทําความสะอาดสถานที่ราชการ 
และคาจางเหมาอื่น ๆ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 304 
ลําดับที่ 4
- เพื่อจายเปนคารับวารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ 
- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
หรือรูปเลมอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ 
และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเกี่ยวกับการลางอัดฟิลม 
และคาใชจายในการประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลบอแกวผานสิ่งพิมพตาง ๆ 
- เพื่อจายเปนคาจางจัดทําป้ายประชาสัมพันธและเผยแพรกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
- เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็ปไซต (โดเมนเนม) 
www.borkaew-kalasin.go.th
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนรอบสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศน
ในพื้นที่ตําบลบอแกวทุกหมูบาน
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 304 
ลําดับที่ 5
ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
คาพิมพเอกสาร คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่น
ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปน
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
/มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน    
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ 
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย 
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาชดใชความเสียหายหรือค่าสินไหมทดทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 
อันเนื่องมาจากองคกาบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง นายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายในการจัดงาน การจัดนิทรรศการ การประกวดแขงขัน งาน
รัฐพิธีตาง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานจัดเตรียมสถานที่ 
การจัดนิทรรศการตามโครงการเคลื่อนที่ของแพทย พอ.สว.
การประกวดแขงขัน งานรัฐพิธีตาง ๆ เชน วันปิยมหาราช 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน   
ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาใชจายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง นายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จและการแสดงออกซึ่งความจงรัก
ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จและการแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป
หรือเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 
รวมทั้งการเลือกตั้งและการลงประชามติอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เชน  
การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนในการเลือกตั้ง และรายจายอื่น ๆ ตามความจําเปน
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
   กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
   มาตรา 16 และมาตรา 17
-  เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 
   ดวนที่สุด ที่ ลต 0034/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
   เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
   พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
   ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
   ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
หรือพวงมาลัย สําหรับพิธีการ วันสําคัญตาง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ
หรือทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อใหใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 
ที่ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
กระดาษ กระดานไวบอรด ฯลฯ และคาใชจายในการ
จัดทําบอรดประชาสัมพันธ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ 
ปลั๊กไฟ สวิทชไฟฟ้า หลอดไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
มวนสายไฟฟ้าเมนส โคมไฟฟ้าพรอมขาหรือกาน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แปรง สบู 
ผงซักฟอก แกวน้ํา จานรอง ผาปูโตะ ถวยชาม ชอน 
ถวยกาแฟ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน 
ทราย สี ทอ เหล็ก ไมตาง ๆ ประตูหนาตาง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน ยางรถยนต ที่ปดน้ําฝน กรองอากาศ กรองน้ํามัน ฯลฯ
รถยนตสวนกลางองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 9/4/2564  16:29:01 หนา : 10/81



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องสําหรับ
รถยนตรถจักรยานยนต ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เชน กระดาษโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม 
เทปบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ แผนซีดี ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
แผนกรองแสง แป้นพิมพ โปรแกรมหนวยความจํา เมาส ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชประจําอาคารสํานักงาน 
หรืออาคารสถานที่ในที่สาธารณะที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชประจําอาคารสํานักงาน 
หรืออาคารสถานที่ในที่สาธารณะที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานที่ใชในราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเลขหมายโทรศัพท 
คาบํารุงรักษาสายและคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกจายได
ในรายการประเภทนี้
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย 
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่สามารถ
เบิกจายในรายการประเภทนี้ 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 88,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 43,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการ
ทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 
ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ
(นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาสที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
         สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน
         ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา
    เครื่องปรับอากาศ)
    (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
         ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
         ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
    (2) ชนิดตูตั้งพื้น
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         ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
         ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
    (3) ชนิดติดผนัง
         ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 7,000 บาท
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 352 ลําดับที่ 77
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 23,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก 
ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง ๆ ละ 5,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 
หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใชเปนสถานที่กลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอนาคู

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชเปนสถานที่
กลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาคู 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 89 
ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด เยาวชนตนกลา 
ตานภัยยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอนาคู 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด เยาวชนตนกลา 
ตานภัยยาเสพติด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 301 
ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,653,877 บาท
งบบุคลากร รวม 2,778,288 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,778,288 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,168,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี
ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 ตําแหนง 
ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักวิชาการจัดเก็บรายได  นักวิชาการพัสดุ  
เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ตั้งจายจากเงินรายได
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
และเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 1 ตําแหนง 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารตามระเบียบฯ 
ในอัตราเดือนละเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ 
เพื่อจายใหกับ ผูอํานวยการกองคลัง     
ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 9/4/2564  16:29:01 หนา : 17/81



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 519,888 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่สังกัดกองคลัง    
จํานวน 3 ตําแหนง 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
และเงินเพิ่มอื่น ๆ ใหแกพนักงานจางในกองคลัง
ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 777,089 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดแก เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนในการเปน
คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง/คาตอบแทนชวยเหลือ
ปฏิบัติราชการหรือขาราชการอื่นที่ปฏิบัติงานใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 51,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก 
พนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรม 
   ประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
   หรือผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง คาจางเหมาบริการ  
   แรงงานรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง
   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 304 
   ลําดับที่ 3
-  เพื่อจายเปนคาจางจัดทําป้ายประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 
   การชําระภาษีป้าย โรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ป้ายไวนิล ฯลฯ
-  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เขาเลม งานจัดซื้อจัดจาง 
   ขายแบบตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 9/4/2564  16:29:01 หนา : 19/81



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาวัสดุ  
ครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหใชงานได
ตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 170,589 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,589 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน 
  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ กระดานไวบอรด 
  แบบพิมพตาง ฯลฯ      
- เพื่อจายเปนคาใบเสร็จรับเงิน สมุดบันทึกบัญชีตาง ๆ  
  สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน แบบพิมพตางๆ ดานภาษี 
  ที่สั่งซื้อจากโรงพิมพอาสารักษาดินแดน   
- เพื่อจัดซื้อกลองพลาสติกเพื่อใชจัดเก็บฎีกาเบิกเงินตางๆ 
  ประจําปีงบประมาณ เพื่อสะดวกตอการจัดเก็บและการคนหา
  เอกสารทางดานการเงิน พัสดุ จัดเก็บรายได ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน ยางรถยนต ที่ปดน้ําฝน กรองอากาศ  
กรองน้ํามัน ฯลฯ รถจักรยานยนต 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับรถจักรยานยนต
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน กระดาษโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม เทป  
บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ แผนซีดี  
การจัดทําป้ายประชาสัมพันธงานบริการประชาชน 
ดานป้ายภาษี ป้ายประกาศจัดซื้อจัดจาง 
และงานอื่น ๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก แผนกรองแสง แป้นพิมพ 
โปรแกรหนวยความจํา เมาส ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 98,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ ระดับ ปก./ชง. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ ระดับ ปก./ชง. 
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ชนิด 2 บาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ชนิด 2 บาน 
จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร 
ขนาดไมนอยกวา 120 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 332  ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ระดับ ปก./ชก. จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ ระดับ ปก./ชก. 
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
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- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนา 348 ลําดับที่ 59
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
 (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 
หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 346 ลําดับที่ 56
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอรหรือ LED ขาวดํา 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที(ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนา 332 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 438,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล เชน 
เทศกาลสงกรานต เทศกาลปีใหม ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว 1634 ลงวันที่
22 กันยายน 2557
เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2561
เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562
เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่
9 เมษายน  2563
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน/ไฟป่า เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาชุด อปพร.คาตอบแทนวิทยากร 
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการทบทวนจิตอาสา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการทบทวนจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจําตําบลบอแกว
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานศึกษา เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ
หรือทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกว เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
และน้ํามันหลอลื่น สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงคของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 138,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบต่งพื้นหรือแบบแขวน
ระบบ (Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 43,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการ
ทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ
(นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาสที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
         สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน
         ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา
    เครื่องปรับอากาศ)
    (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
         ขนาดไมต่ํากวา 13,000บีทียู 4,000 บาท
         ขนาดไมต่ํากวา 40,000บีทียู 5,500 บาท
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    (2) ชนิดตูตั้งพื้น
         ขนาดไมต่ํากวา 33,000บีทียู 5,000 บาท
         ขนาดไมต่ํากวา 42,000บีทียู 6,000 บาท
    (3) ชนิดติดผนัง
         ขนาด 12,000-24,000บีทียู 3,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อถังดับเพลิง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดมือถือแบบผงเคมี 
ขนาด 15 ปอนด จํานวน 4 ถัง สําหรับใชในการดับเพลิง 
และติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ oil free แบบเงียบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ oil free 
แบบเงียบ ขนาด 100 ลิตรตอนาที 3 มอเตอร 
แยกอิสระ 2.5 HP  แรงดัน 8 บาร พรอมอุปกรณ
สายลม ยาว 2 เสน เกวัดแรงดัน จํานวน 1 ชุด 
ปนฉีดลม หัวเติมลม จํานวน 1 เครื่อง  
(นอกมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายดับเพลิง ชนิดผา จํานวน 32,000 บาท

1) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อสายดับเพลิง 
ชนิดผาใบ จํานวน 2 เสน ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร 
พรอมขอตอสวมเร็วชนิดทองแดง ขนาด 2.5 นิ้ว 
จํานวน 16,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2) เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อสายดับเพลิง 
ชนิดผาใบ จํานวน 2 เสน ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 
พรอมขอตอสวมเร็วชนิดทองแดง ขนาด 2.5 นิ้ว 
จํานวน 16,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงและละเอียดฝอย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง
และละเอียดฝอย จํานวน 1 อัน มีคันโยกเปิด-ปิด น้ํา 
(แบบบอลวาลว)ไดตามความตองการสามารถปรับ
ปริมาณน้ําได 4 ระดับ 30-60-95-125 แกลนลอน/นาที 
สามารถปรับชนิดของน้ําได 3 ระดับ ลําตรง/กึ่งฝอย/มาน้ํา 
ทางน้ําเขา เกลี่ยว 2.5 นิ้ว พรอมขอตอสวมเร็วตัวผู 2.5 นิ้ว 
(ถอดแยกจากกันได) ทําดวยอลูมิเนียมอัลลอย 
มือจับแบบดามปน ปรับรูปแบบน้ําไดโดยไมตองปิดหัววาลว 
ปรับน้ําใหเปนลําตรงและบานจนถึง 110 องศา 
ไดมาตรฐาน NEPA 1964 STANDDARD
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,175,671 บาท

งบบุคลากร รวม 5,310,171 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,310,171 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,960,663 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี 
ใหแก พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ตําแหนง 
ไดแก นักบริหารงานการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
เจาพนักงานธุรการ 
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 946,920 บาท  
และขาราชการครู จํานวน 9 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 3,013,743 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ผูบริหารตามระเบียบฯ 
ในอัตราเงินเดือนละเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ 
เพื่อจายใหกับนักบริหารการศึกษา            
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 470,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครู จํานวน 9 ราย 
ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 812,322 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติหนาที่สังกัดกองการศึกษาฯ จํานวน 5 ตําแหนง 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 3 ราย ไดแก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
ผูชวยเจาพนักงานศูนยเยาวชน  ผูดูแลเด็ก
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 465,318 บาท  
และผูดูแลเด็ก จํานวน 2 ราย 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 347,004 บาท    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,786 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ
ใหแกพนักงานจางในกองการศึกษาฯ ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ประกอบดวยพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 3 ราย 
ตั้งจายจากเงินรายได 

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดแก เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนในการเปน
คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คาตอบแทนชวยเหลือ
ปฏิบัติราชการหรือขาราชการอื่นที่ปฏิบัติงานใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกว 
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์
เบิกเงินคาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และขาราชการครูหรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 616,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 566,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนการ
  ฝึกอบรมประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 
  และพนักงานจาง หรือผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ    
  จํานวน 50,000 บาท
  ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน 
  จางพนักงานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  คาจางเหมาบริการรถรับ-สง จางเหมากําจัดปลวก 
  แมลง คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆ คาลางอัดฟิลม 
  คาถายเอกสาร คาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูล และอื่น ๆ 
  เปนตน   จํานวน 516,000 บาท
  ตั้งจายจากเงินรายได
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการการเดินทางไปราชการ
 สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก 
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 
ที่ใชในสํานักงาน เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา 
ดินสอ กระดาษ กระดานไวบอรด ผามาน 
มูลี่ปรับแสง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน กระดาษโปรเตอร พูกัน สี ฟิลม เทปบันทึกเสียง
หรือบันทึกภาพ แผนซีดี ฯลฯ คาวารสารและปฏิทิน
เผยแพรภาพกิจกรรมของ อบต.บอแกว 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
แผนกรองแสง แป้นพิมพ โปรแกรมหนวยความจํา
เมาส ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอแกว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวงกุล ตลอดปีงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ๆ 
ละ 2,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาจัดซื้อตูลอคเกอร จํานวน 4,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูลอคเกอร ขนาด 9 ชอง จํานวน 1 หลัง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้
1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร
    ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวก
    เมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
6) มีกระเป๋าบรรจุกลอง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,894,090 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,703,130 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,180,090 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือสําหรับ
จายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการรับรองในการมาตรวจเยี่ยม
นิเทศงานหรือทัศนศึกษาดูงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,170,090 บาท

- อาหารกลางวัน 
  จํานวน 769,300 บาท                                              
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4 แหง จํานวนวัน อัตราคนละ 20บาท/วัน/คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบอแกว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานมวงกุล 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด  
จํานวน 245 วัน ยอดเด็กประมาณการรวม 157 คน
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จํานวน 261,800 บาท
 เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง อัตราคนละ 1,700 ตอ/ปี  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบอแกว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานมวงกุล   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด
มียอดเด็กเล็กรวมทั้ง 4 ศูนย  จํานวน 154 คน
-  คาหนังสือเรียน   จํานวน 24,600 บาท
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนใหเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อายุ 3-5 ปี 4 แหง อัตราคนละ 200 บาท ตอ/ปี  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบอแกว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานมวงกุล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด
มียอดเด็กเล็กรวมทั้ง 4 ศูนย จํานวน  123 คน
- คาอุปกรณการเรียน จํานวน 24,600 บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนใหเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อายุ 3-5 ปี 4 แหง อัตราคนละ 200 บาท  ตอ/ปี 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบอแกว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานมวงกุล
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด
มียอดเด็กเล็กรวมทั้ง 4 ศูนย จํานวน 123 คน
- คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 36,900 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนใหเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อายุ 3-5 ปี 4 แหงอัตราคนละ 300 บาท  ตอ/ปี  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบอแกว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานมวงกุล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด
มียอดเด็กเล็กรวมทั้ง 4 ศูนย จํานวน 123 คน
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 52,890บาท
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อายุ 3-5 ปี 4 แหง อัตราคนละ 430 บาท ตอ/ปี  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบอแกว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานมวงกุล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางาม 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด
มียอดเด็กเล็กรวมทั้ง 4 ศูนย จํานวน 123 คน
เปนไปตามหนังสือสั่งการดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 93
ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 1,523,040 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่ม แปรง 
ไมกวาด ผาปูโตะ ชอน สอม มีด ถาดรอง คูเลอรน้ํา แกวน้ํา 
ถวย ชาม น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ และอื่น ๆ 
เปนตน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว
ตั้งจายจากเงินรายได

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,433,040 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 
จํานวน 4 โรงเรียน ยอดนักเรียนประมาณการ 548 คน 
และศูนยพัฒนายอดประมาณการเด็กเล็ก จํานวน 157 คน 
อัตราคนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 1,433,040  บาท 
ประกอบดวย 
โรงเรียนบานบอแกว โรงเรียนบานมวงกุล  
โรงเรียนหินลานารายณสาร โรงเรียนนางามวิทยา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานบอแกว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมวงกุล 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินลาด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางาม
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 93 ลําดับที่ 10
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย สี ทอ 
เหล็ก ไมตางๆ ประตูหนาตาง ฯลฯ เปนวัสดุในการซอมแซมและ
ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,190,960 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,190,960 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2,190,960 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 
จํานวน 4 โรงเรียน จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท/วัน 
เปนเงิน 2,190,960 บาท จํานวน 4 แหง ประกอบดวย 
โรงเรียนบานบอแกว โรงเรียนบานมวงกุล 
โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนหินลาดนารายณสาร 
นักเรียนประมาณการรวมทั้งหมด 548 คน 
เปนไปตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 94
ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,295,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,614,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,614,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 826,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนง 
ไดแก นักบริหารงานสาธารณสุข 
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
เจาพนักงานธุรการ
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯ จํานวน 2 ตําแหนง 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ผูบริหารตามระเบียบฯ 
ในอัตราเดือนละเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ 
เพื่อจายใหกับ นักบริหารงานสาธารณสุข
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 605,880 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุง
คาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติ
หนาที่สังกัดกองสาธารณสุขฯ จํานวน 2 ตําแหนง 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 118,620 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ 
ใหแกพนักงานจางในกองสาธารณสุขที่มีสิทธิไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 681,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแก คาประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
คาตอบแทนในการเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ/
จัดจาง/คาตอบแทนชวยเหลือปฏิบัติราชการหรือขาราชการ
อื่นที่ปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
และตามกฎหมายที่มีสิทธิไดรับ คาตอบแทนดังกลาว
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนการฝึกอบรม 
  ประชุมสัมมนาตาง ๆ อบรมภาษาตางประเทศ 
  ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง หรือผูมีสิทธิ
  เบิกตามระเบียบฯ
- เพื่อจายเปนคารับวารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเกี่ยวกับการลางอัดภาพ 
- เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปนคาเอกสาร
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง 
  คาจางเหมาดําเนินงาน ระบบการแพทยฉุกเฉิน(EMS) 
  และคาจางเหมาอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนต (รถ EMS) 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

1) เพื่อจายเปนบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ตู โตะ ฯลฯ
2) เพื่อจายเปนคาซอมแซมรถ EMS 
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 
ที่ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ กระดาษ กระดานไวบอรด แบบพิมพตาง ๆ 
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
  สําหรับเพื่อใชผสมน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย
  และเติมเครื่องพนยุงลาย ตลอดปีงบประมาณ  
  จํานวน 20,000 บาท
  ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
  รถ EMS เชน น้ํามันดีเซล ตลอดปีงบประมาณ    
  จํานวน 60,000 บาท
  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
แผนกรองแสง แป้นพิมพ โปรแกรม หนวยความจํา 
เมาส  กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,208,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 515,700 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการทํางาน
หรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดแก 
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียง
ที่ไดรับคําสั่งสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่นตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2258 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาสมนาคุณวิทยากร  คารางวัล ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 103 ลําดับที่ 5 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน/ชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยก
ขยะในโรงเรียน/ชุมชนโดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร
คารางวัล ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา103 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันคนจมน้ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ํา
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร 
คารางวัล ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนา 103 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค
ป้องกันโรคพิษสุนัขบาโดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คายาและเวชภัณฑ คาวัสดุประชาสัมพันธ ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนา102 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 205,700 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 205,700 บาท

1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  
    จํานวน 185,700  บาท   
    เพื่อจายเปน 
    (1) คาน้ํายาเคมีกําจัดยุง                  
    (2) คาทรายทีมีฟอสกําจัดลูกน้ํา    
    (3) คาจัดน้ํายาฆาเชื้อป้องกันโรคไวรัส 
         โคโรนา 2019 (โควิด-19)     
    (4) คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  
    (5) คายาคุมกําเนิด
    (6) ไซริงคพลาสติก    
    (7) เข็มพลาสติก    
    (8) แอลกอฮอล     
    (9) สําลี
    (10) หนากากอนามัย
    (11) เจลลางมือแอลกอฮอล
    (12) เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย
ตั้งจายจากเงินรายได
2)  ประเภทวัสดุการแพทยฉุกเฉิน                   
     จํานวน 20,000.-บาท   
      (1) เปลสนาม             
      (2) เฝอกคอชนิดแข็งขนาดใหญ กลาง เล็ก
      (3) ที่ยึดตรึงศีรษะ 
            ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 104 ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 163,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน 
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 59,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
หมายเหตุ:ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร 
            การฆาเชื้อโรค หรือ การป้องกันกําจัดแมลง ซึ่งเปน
            พาหะนําโรค เชน ยุง แมลง เปนตน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณเพื่อติดตั้ง
ในอาคารศูนยกูชีพ อบต.บอแกว
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวาขนาดความจุ
ไมนอยกวา1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา250GB จํานวน1หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

วันที่พิมพ : 9/4/2564  16:29:01 หนา : 49/81



ไมนอยกวา3ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใหแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนตําบลบอแกว (อสม.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ  
คาสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 105 ลําดับที่ 10
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนคาสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 108 ลําดับที่ 19
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขันติราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขันติราชนารี 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 107 ลําดับที่ 15
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 106 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดาน
สาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการดานสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถายโอน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108
ลําดับที่ 20
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานศาตราจารย พลเรือเอก พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาลงกรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขันติราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขันติราชนารี
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 107 ลําดับที่ 16
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,636,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,371,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,371,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 959,940 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนงไดแก  
นักบริหารงานชาง นายชางโยธา 
เจาพนักงานธุรการ
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับ
เพิ่มสําหรับคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบฯ จํานวน 1 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ผูบริหารตามระเบียบฯ
ในอัตราเดือนละเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ 
เพื่อจายใหกับ นักบริหารงานชาง
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 309,340 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่สังกัดกองชาง
จํานวน 2 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ
ใหแกพนักงานจางในกองชางที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการตรวจงานจาง 
ผูควบคุมงานจาง คณะกรรมการไดรับแตงตั้งเพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ฯลฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากองคการบริหาร
สวนตําบล และตามระเบียบกฎหมายมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนดังกลาว 
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 908,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 198,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนการฝึกอบรม  
  ประชุมสัมมนาตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและ
  พนักงานจาง   
  หรือผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ จํานวน 30,000 บาท
  ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่ออจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง 
  คาจางเหมาบริการ แรงงานรายเดือน 
  เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกองชาง จํานวน 168,000 บาท
  ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 680,000 บาท

- คาใชจายในการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ 
  ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหใชงาน
  ไดตามปกติ  จํานวน  30,000 บาท
   ตั้งจายจากเงินรายได
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ถนน 
   ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ    จํานวน 600,000 บาท
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถตักหนาขุดหลัง 
   จํานวน  50,000 บาท
   ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 132,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน 
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ กระดานไวบอรด 
กระดาษเขียนแบบ กระดาษไข ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน คอน คีม จอบ 
เสียม ไมตาง ๆ ทอ ปูนซีเมนต อิฐ ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน ยางรถจักรยานยนต แบตเตอรรี่ ไฟทาย ไฟหนา 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต 
รถตักหนาขุดหลัง 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
กระดาษโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม เทปบันทึกเสียง 
หรือบันทึกภาพ แผนซีดี ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
แผนกรองแสง แป้นพิมพ โปรแกรม หนวยความจํา 
เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 115,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 341 ลําดับที่ 39
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด 1" -8" 
เจาะลึกได 20 เซนติเมตร จํานวน 1 อัน 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หนา 343 ลําดับที่ 48
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุ่คคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง (คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง) ตั้งตามนัยมาตรา 4 พรบ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 “งานกอสราง” 
จําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางที่ผาน
การรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ*****
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานไฟฟ้าถนน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ 
สวิทชไฟฟ้า หลอดไฟ  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  
มวนสายไฟฟ้าเมนส โคมไฟฟ้าพรอมขาหรือกาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

งานสวนสาธารณะ รวม 200,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําหวยจาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําหวยจาน
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 134  ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 333,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 333,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 212,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเปนคาธรรมเนียมในการบริการกําจัดขยะมูลฝอย
  ใหกับเทศบาลตําบลกุดสิม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
  ตลอดปีงบประมาณ จํานวน 150,000 บาท
  ตั้งจายจากเงินรายได
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 191
ลําดับที่ 1
- เพื่อจายเปนคาบริการชั่งปริมาณขยะ จํานวน  12,000 บาท
  ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมรถขยะ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 121,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถุงมือ รองเทาบูท 
เสื้อกันฝน หมวกนิรภัย ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับรถขยะ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเสื้อและเครื่องแตงกาย
สําหรับพนักงานเก็บขยะ
ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลบอแกวเคลื่อน
ที่พบประชาชนในตําบลบอแกว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกวเคลื่อนที่พบประชาชนใน
ตําบลบอแกว ออกใหบริการขอมูลขาวสารออกให
บริการประชาชนนอกพื้นที่บริการประชาชน ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนา 114 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้อง
สถาบันชาติและสรางความปรองดองแกประชาชน
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 318 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในการดําเนินงานในโครงการสเงสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุและโรงเรียนผูสูงอายุ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชในการดําเนินโครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุและ
โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบอแกว    
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 111 ลําดับที่ 27
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพใหกับราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลบอ
แกว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ใหกับราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลบอแกว  เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา114
ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อนําขอมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบอ
แกว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว เชน คาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 114 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนตานยาเสพติดพิธีเปิด คาเชาเครื่องเสียง 
คาน้ําแข็ง และเครื่องดื่ม คาบํารุงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ 
คาพาหนะ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียม
สถานที่และคาใชจายอื่น ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พิธีเปิด คาเชาเครื่องเสียง 
คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม  คาบํารุงสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ 
คาพาหนะ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียม
สถานที่และคาใชจายอื่น ที่จําเปนในครงการ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงานการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 96
ลําดับที่ 17
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต 
วัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานตของ อปท.
พ.ศ.2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 98
ลําดับที่ 22
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดขบวนแหนางนพมาศ 
คาพาหนะ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง 
คาป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นจําเปน ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หนา 98 ลําดับที่ 23
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายในโครงการปฏิบัติธรรมเชิงบูรณาการเฉลิมพระเกียรติฯ 
(วัดถ้ําชางอุดมธรรมและวัดบานนางาม)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม
เชิงบูรณาการเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดถ้ําชางอุดมธรรมและ
วัดบานนางาม) วัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเครื่องสังฆทาน คาปจจัย 
ป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา 97
ลําดับที่ 19 (วัดถ้ําชางอุดมธรรม)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หนา 100 ลําดับที่ 30 (วัดบานนางาม)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแคน หมูที่ 4 จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานดอนแคน หมูที่ 4 ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ - เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 228.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น แบบถนน ท.1 กรมการปกครอง
และตามแบบเลขที่ บก.004/2564 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 157  
ลําดับที่ 34 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงนางาม หมูที่ 10 จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานทุงนางาม หมูที่ 10 ขนาดกวาง 3.00 เมตร
ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง
เฉลี่ยขางละ - เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
228.00 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น แบบถนน ท.1 
กรมการปกครอง และตามแบบเลขที่ บก.010/2564
ของ อบต.บอแกว 
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 176
ลําดับที่ 88
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบอแกว หมูที่ 1 จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานบอแกว หมูที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น แบบถนน ท.1 กรมการปกครอง
และตามแบบเลขที่ บก.001/2564 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 144 
ลําดับที่ 3 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงกุล หมูที่ 6 จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานมวงกุล หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 57.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 228.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น แบบถนน ท.1 กรมการปกครอง
และตามแบบเลขที่ บก.006/2564 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 163  
ลําดับที่ 51
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินลาดพัฒนา
หมูที่ 9

จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหินลาดพัฒนา หมูที่ 9 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 76.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ - เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 228.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น แบบถนน ท.1 กรมการปกครอง
และตามแบบเลขที่ บก.009/2564 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 173 
ลําดับที่ 79
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางบอบาดาล บานโนนพัฒนา หมูที่ 11 จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางบอบาดาล บานโนนพัฒนา หมูที่ 11 
ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 
40.00 เมตร พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา ตามแบบมาตรฐาน
การกอสรางบอน้ําบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย และตามแบบเลขที่ บก.011/2564
ของ อบต.บอแกว 
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารแนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 259  
ลําดับที่ 38 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานมวงกุลโนนสะอาด  หมูที่ 13

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานมวงกุลโนนสะอาด หมูที่ 13 ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.60 เมตร จํานวน 2 ชวง ยาวรวม 68.00 เมตร
ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามแบบเลขที่ บก.013/2564 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารแนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 221
ลําดับที่ 83 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนศิลา
หมูที่ 14

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดอนศิลา หมูที่ 14 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาวรวม 68.00 เมตร ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบเลขที่ บก.014/2563 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารแนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 224 
ลําดับที่ 92
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินลาดใหม 
หมูที่ 8

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหินลาดใหม หมูที่ 8 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาวรวม 68.00 เมตร ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามแบบเลขที่ บก.008/2564 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารแนบทายขอบัญญัติฯ) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หนา 207 
ลําดับที่ 46
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางอาคารหองน้ําบริเวณฌาปนสถาน บานบอแกว หมู
ที่ 1

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารหองน้ําบริเวณฌาปนสถาน 
บานบอแกว หมูที่ 1 จํานวน 1 หลัง ขนาดกวาง 3.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร จํานวน 4 หอง ตามแบบเลขที่ บก.015/2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 124 
ลําดับที่ 27
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินลาด หมูที่ 2 จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินลาด 
หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานของทองถิ่น แบบถนน ท.1 กรมการปกครอง
และตามแบบเลขที่ บก.002/2564 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 147  
ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการปรับปรุงประปาภูเขา บานนางาม หมูที่ 3 จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปาภูเขา บานนางาม หมูที่ 3 
วางทอเมนประปา ทอ pvc ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาวรวม 
2,000.00 เมตร 
ตามแบบเลขที่ บก.003/2564  ของ อบต.บอแกว 
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 288
ลําดับที่ 4 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 

โครงการปรับปรุงประปาภูเขา บานบอแกวสามัคคี หมูที่ 12 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงประปาภูเขา บานบอแกวสามัคคี 
หมูที่ 12  วางทอเมนประปา ทอ pvc  ขนาด ศก. 2 นิ้ว 
ยาวรวม 1,150.00 เมตร ตามแบบเลขที่ บก.012/2564 
ของ อบต.บอแกว 
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารแนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 293 
ลําดับที่ 24 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บานหวาน หมูที่ 5 จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
สระสาธารณะหนองชาด บานหวาน หมูที่ 5 
ลานเดิน-วิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 2.00 เมตร 
ยาว 420.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร
ตามแบบเลขที่ บก 005/2564 ของ อบต.บอแกว
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารแนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 129 
ลําดับที่ 41
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 644,500 บาท

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชาศูนยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
เกษตรตําบลบอแกว

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชาศูนยประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลบอแกว
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 139 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยถายทอดและบริการ
เทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลบอแกว (ศบกต.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
ศูนยถายทอดและบริการเทคโนโลยีการเกษตรตําบลบอแกว
(ศบกต.) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 142 
ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 141
ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายตามโครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 141 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในโครงการอบรมกรีดยางพารา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมกรีดยางพารา 
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธุพืช พันธุสัตวปีและสัตวน้ํา 
วัสดุเพาะชํา ผาใบ ผาพลาสติก อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนา 140 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 488,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,500 บาท
ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะดิน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะดิน 2 จังหวะ 
3 แรงมา 8 นิ้ว  (มีลอ)  จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป  ดังนี้
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4) พรอมใบมีด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา2GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
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1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี)ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1ชอง 
หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 427,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร บานหินลาดพัฒนา หมูที่ 9 จํานวน 427,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร บานหินลาดพัฒนา 
หมูที่ 9  ขุดสระน้ํา ขนาดความกวาง 20.00 เมตร 
ความยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 12,500.00 ลบ.ม.
(รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทายขอบัญญัติฯ)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 281 
ลําดับที่ 79
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 593,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในกิจกรรมปลูกตนไมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมปลูกตนไม
เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ราชพฤกษ (ตนคูณ) 
ตนประดูกิ่งออน ตนหางนกยูง ฯลฯ ในที่สาธารณะ
และบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 113 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 9/4/2564  16:29:02 หนา : 76/81



งบลงทุน รวม 573,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 573,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกสระน้ํา จํานวน 573,000 บาท

1.โครงการขุดลอกสระน้ํา สระสาธารณะหนองขาม 
   บานหวาน หมูที่ 5 จํานวน 226,000 บาท
   เพื่อจายเปนคาขุดลอกสระน้ํา สระสาธารณะหนองขาม 
   บานหวาน หมูที่ 5 ขนาดความยาว 40.00 เมตร 
   กวาง 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
   ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 4,600.00 ลบ.ม. 
   (รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทาย
   ขอบัญญัติฯ)
   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หนา 277 ลําดับที่ 75
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.โครงการขุดลอกสระ สระสาธารณะ บานบอแกว หมูที่ 1   
   จํานวน 347,000 บาท
   เพื่อจายเปนคาขุดลอกสระน้ํา สระสาธารณะ บานบอแกว 
   หมูที่ 1 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 7,500.00 ลบ.ม. 
   (รายละเอียดประมาณการตามเอกสารที่แนบทาย
   ขอบัญญัติฯ)
   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หนา 273 ลําดับที่ 72
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,075,162 บาท

งบกลาง รวม 23,075,162 บาท
งบกลาง รวม 23,075,162 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 204,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในอัตรารอยละ 5) 
ใหแกพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
ทุกคน
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ประจําปีงบประมาณ 2564
เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,642,800 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว 
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ 
-  ผูสูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 600 บาท/เดือน 
   จํานวน 1,053 คน เปนเงิน 7,581,600 บาท 
-  ผูสูงอายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท/เดือน 
   จํานวน 451 คน  เปนเงิน 3,788,400 บาท 
-  ผูสูงอายุอายุ  80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท/เดือน 
   จํานวน 208 คน เปนเงิน 1,996,800 บาท 
-  ผูสูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท 
   จํานวน 23 คน จํานวน 276,000 บาท 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
   การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
-  ทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 109 
   ลําดับที่ 21
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 8,112,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลว โดยคนพิการมีสิทธิจะไดรับเบี้ยพิการ 
คนละ 800 บาทตอเดือน จํานวน 845 คน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูป่วยโรคเอดส
หรือผูติดเชื้อโรคเอดส ในอัตราเดือนละ 500 บาท/คน 
จํานวน 23 คน ตลอดปีงบประมาณ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินหรือที่จําเปน
ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
หรือเพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นที่ไมสามารถคาดการณไวลวงหนาได 
และเหตุความจําเปนอื่นตามอํานาจหนาที่ที่ไมมี
งบประมาณรองรับ หรือตามโครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ 
เชน ปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง 
ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า โรคระบาด ตลอดจนสาธารณภัยอื่น ๆ 
อันมีผลกระทบตอสาธารณชน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลบอแกว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบใหกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ตําบลบอแกว
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 228,042 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามกฎหมายในอัตรารอยละ1ของงบประมาณ
รายรับตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยไมรวมถึงรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู 
เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน
-  เปนไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
   ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
-  เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
   ขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
   ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
   ตั้งจายจากเงินรายได
  

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนของ นายกู รังรส  
เดือนละ 3,470.62 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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