
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางรูป

อําเภอทุงใหญ   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,695,779 บาท
งบกลาง รวม 13,695,779 บาท

งบกลาง รวม 13,695,779 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 133,083 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 และหักคาตอบแทนของพนักงานในอัตราเดียวกัน โดยคา
จ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว เป็น
เงิน 2,661,660 บาท คิดเป็นเงิน 133,083 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธันวาคม 2561 และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลว 22
 เมษายน 2562)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,324 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นรายป ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป เป็นเงิน 2,661,660
 บาท คิดเป็นเงิน 5,324 บาท เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญเสีย อันเนื่องมาจากการทํา
งานให้แกนายจ้าง 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธันวาคม 2561)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,128,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม , ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก อปท
. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก อปท. ปงบ
ประมาณ 2564 ลว 30 ตุลาคม 2563 และ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว 25
 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 84
 ข้อ 48)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,772,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แกคนพิการ ที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการให้แกคนพิการของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แก อปท. ปงบประมาณ 2564 ลว 30 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลว 25 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 84
 ข้อ 49)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ปวยเอดส ในอัตราคนละ 500
 บาท / เดือน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม , ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก อปท
. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก อปท. ปงบ
ประมาณ 2564 ลว 30 ตุลาคม 2563 และ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว 25
 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 84
 ข้อ 50)

เงินสํารองจาย จํานวน 274,172 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น การป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด - 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบ
ประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว 6 มิถุนายน 2559
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลว 9 เมษายน 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลว 22 เมษายน 2564 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว
 29 ธันวาคม 2563 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1375 ลว 8 พฤษภาคม 2563)
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รายจายตามข้อผูกพัน

การจัดการจราจร จํานวน 546,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการจราจรในการแก้ปัญหาเกี่ยว
กับจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตี
เส้น สัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบ สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้าย
จราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3892 ลว 28 มิถุนายน 2562)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 84
 ข้อ 52)

โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบางรูป จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนในการดําเนินการและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตําบลบางรูป
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม , ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 84
 ข้อ 51)
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เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยครองชีพผู้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะ
ทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู้ในอุปการะตามกฏหมายกําหนด
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคา
ครองชีพผู้รับบํานาญของราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 487,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจายประจําป สมทบเข้ากองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลว 7 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลว 21
 ตุลาคม 2563)
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยพิเศษกรณีเสียชีวิต ของ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้รับเงินบํานาญ ตั้งเป็น 3
 เทาของเงินเดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะอันเดียวกัน พ.ศ.2535
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก
.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลว 25 ธันวาคม 2560)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,706,540 บาท

งบบุคลากร รวม 5,192,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายก อบต. และรองนายก อบต. 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายก อบต
. และรองนายก อบต.
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายก อบต. และรอง
นายก อบต.
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 )

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก เลขานุการนายกอบต.
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 )

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,540,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 )

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,966,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,286,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 367,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,363,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 561,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของอปท
. เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจํา อปท. ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการ
เลือกตั้งประจํา อปท. เป็นต้น และ คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยข้าราชการ ของ อปท. 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงิน
สัมมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลว 26 สิงหาคม 2563 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลว 20 เมษายน 2559)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการให้แกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานเรงดวน แก้ไข
ปัญหา หรือปฏิบัติงานอื่นพิเศษอื่นใดนอกเวลาราชการปกติ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)

คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงิน
กู้ เพื่อการสร้างบ้าน ให้กับพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของสวนราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2562)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินในการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินในการชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563)

ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาบริการกําจัด
ปลวก คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบ้าน) คารับวารสาร คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาจัดพิมพวารสารประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน อบรมสัมมนาตางๆ คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ เชน การจ้างแรงงานนักเรียน นัก
ศึกษาในชวงปดภาคเรียน สํารวจข้อมูลเรื่องตางๆ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง ในการต้อนรับคณะบุคคล และหรือคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายฯ หรือการประชุมระ
หวาง อปท. หรือ ระหวาง อปท.กับรัฐวิสาหกิจ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของรางวัล หรือเงินรางวัล และคาใช้จายในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ หรือบุคคลภายนอกที่มีคําสั่งแตงตั้งให้ดําเนินการตาม
ภารกิจหน้าที่ของ อบต.
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้
ไขเพิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)
 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา ในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันท้องถิ่น
ไทย วันที่ 18 มิถุนายน ของทุกป คาใช้จายตาม
โครงการ เชน พระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ 5 พานพุมเงิน พาน
พุมทอง โพรเดี่ยมดอกไม้สด พานดอกไม้สด จัดทําป้าย
นิทรรศการ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 98
 ข้อ 3)

โครงการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเทิดทูลสถาบันพระมหา
กษัตริย เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
วชิราลงกรณฯ , วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร , วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพระพันปหลวง , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี หรือ วันสําคัญเกี่ยว
กับสถาบันพระมหากษัตริย คาใช้จายตามโครงการ เชน ป้าย
ประชาสัมพันธ พานพุมเงิน พานพุมทอง พานพุมตางๆ พาน
ดอกไม้แห้ง กรวยธูป และดอกไม้ ผ้าตวน ธงสัญลักษณประจํา
พระองค ธงชาติ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 74
 ข้อ 22)
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย (การเลือก
ตั้งท้องถิ่น)

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมตาม
ระบอบประชาธิปไตย เชน การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น การจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กรณีครบวาระ ยุบสภา แทน
ตําแหนงที่วางลง แยกหมูบ้าน และเพื่อเป็นคาใช้จายในการสง
เสริมสนับสนุน การจัดการเลือกตั้งในระดับอื่นๆ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 5013 ลว 26 สิงหาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 97
 ข้อ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ และครุภัณฑอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวเนื่อง
กับสํานักปลัด 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

ค่าวัสดุ รวม 477,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน แฟ้ม กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ธงชาติ น้ํา
ดื่ม เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งที่เป็นวัสดุคง
ทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชน หม้อ กระทะ แก้ว
น้ํา มีด จาน แปรง ไม้กวาด เขง เป็นต้น 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง ทั้งที่เป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบ และ อะไหล เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก สาย
ไมค เบรก คลัช ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน จอบ เสียม สปริงเกอร ปุ๋ย ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ทั้งที่เป็นวัสดุคง
ทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชน สี พูกัน ปฏิทิน ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วันที่พิมพ : 2/11/2564  14:17:49 หน้า : 14/80



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบอะไหล เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดิสต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ทั้งเป็นวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หัววาลวเปด - ปดแก๊ส  หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. สนามกีฬากลาง และ
อาคารสิ่งกอสร้างอื่นที่เป็นทรัพยสินของ อบต. 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อน
ที่ของ อบต.
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร (โทรภาพ) คาเทเล็กซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อ
สารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1
 ครั้งตอป) รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาที่เข้ารายจายประเภทนี้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําดูแลเว็บไซต คาเชาพื้นที่เว็บไซต คาโดเมน
เนม คาระบบ CLOUD HOSTING ฯลฯ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการดังกลาวที่เข้ารายจายประเภทนี้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562)

งบลงทุน รวม 150,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดหาเก้าอี้ผู้บริหาร ราคาตัวละ 8,000 บาท จํานวน 2 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 71 x 86 x 115-120 ซม./ตัว
2) รองรับน้ําหนักได้สูงสุด 113 กก.
3) สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว 360 องศา 
4) ปรับระดับความสูงขึ้นและลงได้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)
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เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 24,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดหาเก้าอี้สํานักงาน  ตัวละ 3,500 บาท จํานวน 7 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีพนักพิงและที่นั่ง
2) ที่วางแขนโครงเหล็ก
3) ขาเหล็กและพร้อมล้อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4) สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว
5) มีกลไกปรับการใช้งาน สามารถเพิ่ม-ลดระดับที่นั่ง
6) ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ 90-95 ซม. (ต่ําสุด-สูงสุด)
7) รองรับน้ําหนักได้ไมน้อยกวา 100 กก.
8) ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 54 x 59 x 90-95 ซม.
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)

ตู้เหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ตู้
ละ 5,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
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โต๊ะผู้บริหาร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจัดหาโต๊ะผู้บริหาร ราคาตัวละ 12,000 บาท จํานวน 2 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาด ยาว 140.0 x กว้าง 70.0 x สูง 76.0 cm.
2) ด้านบนโต๊ะ มีแผนรองเขียนกันรอย
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)

โทรศัพทเคลื่อนที่แบบระบบปฏิบัติการ จํานวน 33,900 บาท
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เพื่อจัดหาโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ สําหรับผู้
บริหาร ราคาเครื่องละ 33,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ข้อมูลตัวเครื่อง
สมารทโฟน (โทรศัพทมือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)
จอแสดงผล Super AMOLED Plus 24-bit (16 ล้านสี)
- จอแสดงผล HDR 10+
- กล้องหน้าฝังบนจอ (Infinity O)
- จอแสดงผลมีรูสําหรับกล้องหน้า (Punch-Hole Display)
- กว้าง 6.7 นิ้ว (แนวทะแยง)
- ความละเอียด 1080 x 2400 พิกเซล (393 ppi)
- Always on display
2) วัสดุรอบตัวเครื่อง
- หน้าจอกระจกแข็ง Corning Gorilla Glass 5
- กรอบพลาสติก
3) ระบบเซ็นเซอร (Sensor)
- ระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้า
จอ (Fingerprint Under Display)
- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)
- ตรวจจับแสงปรับความสวางอัตโนมัติ (Ambient light)
- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)
- ระบบเปด/ปดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)
- ระบบเซนเซอรหมุนภาพ (Gyroscope)
- ปรับมุมมองการแสดงผลอัตโนมัติ (Orientation)
- ระบบวัดความกดอากาศ (Barometer)
4) คุณสมบัติการกันน้ํา (Waterproof)
- กันน้ําได้ชั่วคราว
- กันน้ําที่ความลึกไมเกิน 1.5 เมตร
5) ข้อมูลเครือขาย (Network)
5.1) เครือขาย
- GSM 800/900/1800/1900 MHz
- UMTS 850/900/1900/2100 MHz
- LTE Bands 1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 38/ 39/ 40/ 41
- 5G Bands 1/ 41/ 78/ 79
5.2)เทคโนโลยีการรับ/สงข้อมูล
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- 3G
- 4G
- 5G
6) ใช้งาน Nano-SIM
7) ใช้งาน eSIM
8) Hybridsim (ใสได้ทั้งซิมการดและเมมโมรี่)
9) ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU, GPU)
10) ระบบปฏิบัติการ: One UI 2.5 based on Android 10.0
11) หนวยประมวลผล : Samsung Exynos 990 Octa Core
- ความเร็ว : 2.73 GHz
12) หนวยประมวลผลกราฟกส (GPU) : Mali-G77 MP11
หนวยความจํา 
- RAM 8GB
- ROM 256GB : UFS 3.1
13) การดหนวยความจํา
- microSD สูงสุด 1 TB
14) ระบบเชื่อมตอ
15) การหาตําแหนง: Assisted GPS
16) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6
- จุดกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตแบบพกพา (Portable Wi-
Fi Hotspot)
- เชื่อมตอไร้สายระหวางอุปกรณโดยตรง (Wi-Fi Direct)
Bluetooth 5.0
17) รองรับ NFC (Near Field Communication)
ANT+
Type-C USB 2.0
18) รองรับการถายโอนข้อมูลกับ Flash Drive โดย
ตรง (USB On-The-Go)
19) ฟังกชั่นมัลติมีเดีย
20) กล้อง
ดิจิตอล 12MP + 12MP (Ultrawide) + 64
MP (Telephoto) + (Quad Camera)
- รูรับแสงขนาด ?/1.8
- ไฟแฟลช LED
- ซูมดิจิตอล 30 เทา (30x Digital Zoom)
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- ซูมไฮบริดออฟติคอล 3 เทา (3x Hybrid Optical Zoom)
- โฟกัสอัตโนมัติ (Auto Focus)
- ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล (OIS)
- ระบบกันสั่น Electronic Image Stabilization (EIS)
- ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติ (Face Detection)
- ระบบโฟกัสภาพ Phase Detection Auto Focus (PDAF)
21) โหมดถายภาพชวงการรับแสงสูง (HDR)
22) กล้องหน้า (Front Camera)
- ความละเอียด 10MP
- รูรับแสงขนาด ?/2.2
- รองรับ Video Call สนทนาแบบเห็นภาพ
- กล้องหน้า HDR
- บันทึกวีดีโอระดับ HD, 30 เฟรมตอวินาที
- บันทึกวีดีโอระดับ 4K, 30/60 เฟรมตอวินาที
23) บันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว (Video Recording)
- ความละเอียดของภาพสูงสุด 7680 x 4320 พิกเซล
- บันทึกวีดีโอระดับ HD, 30/60/240 เฟรมตอวินาที
- บันทึกวีดีโอระดับ 4K, 30/60 เฟรมตอวินาที
- บันทึกวีดีโอระดับ 8K, 24 เฟรมตอวินาที
24) ลําโพงเสียงสเตอริโอ (Stereo speakers)
25) ระบบเสียง Dolby Atmos Tuned by AKG
26) แบตเตอรี่ - ระบบชารจ
27) รองรับชารจไร้สาย (Wireless Charging)
28) การแบงแบตเตอรี่แบบไร้สาย (Wireless PowerShare)
29) แบตเตอรี่ Li-Pol 4,300 mAh (Standard Battery)
- รองรับชารจไว 25W (Fast Charging)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1551 ลว 26 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การติดตั้งและเบิกคาใช้
บริการเครื่องมือสื่อสารของ อปท.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นที่ไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมน้อย
กวา 12 MB
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    3.1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3.3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
5) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
8) มีแป้นพิมพและเมาส 
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม
หลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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เครื่องพิมพ จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที) ราคาเครื่อง
ละ 8,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm) 
3) สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
6) มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b , g , n) ได้
7) มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
8) สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
 (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม
หลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ราคาเครื่อง
ละ 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม
หลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 286,980 บาท
งบบุคลากร รวม 226,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 226,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการให้แกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานเรงดวน แก้ไขปัญหา หรือปฏิบัติ
งานอื่นพิเศษอื่นใดนอกเวลาราชการปกติ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน อบรมสัมมนา
ตางๆ แกพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้
ไขเพิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ตู้
ละ 5,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,720,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,578,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,578,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 756,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 488,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 1,085,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 755,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เชน คณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการอื่นที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการตามภารกิจหน้าที่ของ อบต. และรวมทั้ง
ยืมตัวจากหนวยงานอื่น ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่เข้าขายประเภท
นี้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลว 12 กันยายน 2561 และ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว 6
 กันยายน 2561)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการ ให้แกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานเรงดวน แก้ไข
ปัญหา หรือปฏิบัติงานพิเศษอื่นใดนอกเวลาราชการปกติ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินในการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563)

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน อบรมสัมมนาตางๆ คา
จ้างเหมาบริการ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างในกองคลัง 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้
ไขเพิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)
 

โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมโครงการบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ คาใช้จายตามโครงการ เชน ป้ายประชาสัมพันธ จ้าง
เหมารถแหประชาสัมพันธ อัดสปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
.2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลว 8 มกราคม 2561
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลว 11
 สิงหาคม 2558)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 92
 ข้อ 9)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ  ฯลฯ และครุภัณฑอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับงานกองคลัง
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน แฟ้ม กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด เครื่องคิด
เลข กรรไกร สมุดบัญชีฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งที่เป็นวัสดุคง
ทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชน จาน ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ํา ที่รอง
แก้ว น้ํายาถูพื้น น้ํายาดับกลิ่น สบู เป็นต้น 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบอะไหล เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดิสต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562)
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งบลงทุน รวม 57,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 20,800 บาท

1. โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 3 ฟุต
เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดหาโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 3
 ฟุต จํานวน 1 ชุด ชุดละราคา 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาด กว้าง 914 x ลึก 610 x สูง 759 มิลลิเมตร
2) หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
3) พร้อมกระจกปูโต๊ะ
4) ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้

2. โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดหาโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5
 ฟุต จํานวน 2 ชุด ชุดละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท
คูณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาด กว้าง 1,524 x ลึก 762 x สูง 759 มิลลิเมตร
2) หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
3) พร้อมกระจกปูโต๊ะ
4) ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

วันที่พิมพ : 2/11/2564  14:17:49 หน้า : 32/80



เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นที่ไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมน้อย
กวา 12 MB
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    3.1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3.3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
5) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
8) มีแป้นพิมพและเมาส 
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม
หลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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เครื่องพิมพ จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคาเครื่องละ 6,300 บาท จํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
2) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
6) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
7) สามารถใช้ได้กับ A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม
หลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนของ อปท. พ.ศ
.2560 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7271 ลว 26 ธันวาคม 2560)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันสําคัญตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันสําคัญตางๆ ได้แก เทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต เป็นต้น คาใช้จายตามโครงการ เชน คา
ป้ายไวนิล คาเชาเต็นท ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 กันยายน 2557 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202
 ลว 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3892 ลว 28 มิถุนายน 2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลว 19
 เมษายน 2563 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลว 2 เมษายน 2564)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 100
 ข้อ 10)

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการ กู้ชีพ กู้ภัย อบต.บาง
รูป (OTOS)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการ กู้ชีพ กู้ภัย อบต.บางรูป (OTOS) 
ได้แก การจัดฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น คาใช้
จายตามโครงการ เชน ป้ายประชาสัมพันธ คาวิทยากร คา
เอกสาร ประกอบการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 101
 ข้อ 12)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 494,000 บาท

งบบุคลากร รวม 396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการให้แกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานเรงดวน แก้ไขปัญหา หรือปฏิบัติ
งานอื่นพิเศษอื่นใดนอกเวลาราชการปกติ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงิน
กู้ เพื่อการสร้างบ้าน ให้กับพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของสวนราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2562)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน อบรมสัมมนา
ตางๆ แกพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน อบรมสัมมนา
ตางๆ แกพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,177,241 บาท
งบบุคลากร รวม 2,191,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,191,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,148,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.บาง
รูป จํานวน 4 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเป็นคาเงินวิทยะฐานะ สําหรับครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(โดยถือปฏิบัติพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 893,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา โดยได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 9,400 บาท / คน / เดือน เป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 451,200 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต
.บางรูป 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 106,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บางรูป 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)
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งบดําเนินงาน รวม 3,998,121 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการ ให้แก ครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ที่มีคํา
สั่งให้ปฏิบัติงานเรงดวน แก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติงานพิเศษอื่นใด
นอกเวลาราชการปกติ
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินในการชวยเหลือการศึกษาบุตรของ ครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.บางรูป
(ตั้งจายเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563)

ค่าใช้สอย รวม 1,705,625 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาติดตั้งบอรดประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน อบรมสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางรูป และคาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางรูป ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง คาเลี้ยงรับรองในการประชุมผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาดอกไม้ตกแตงสถานที่ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางรูป
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้
ไขเพิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

จํานวน 1,197,875 บาท

1.โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่อปท.จัดตั้งขึ้น  จํานวนเงินทั้ง
หมด 900,375 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ที่อปท.จัดตั้งขึ้น ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 245
 วัน ดังนี้
1) ศพด.บ้านทุงกรวด จํานวน 70 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (70x21x245) เป็นจํานวนเงิน 360,150 บาท
2) ศพด.บ้านไสหร้า จํานวน 45 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (45x21x245) เป็นจํานวนเงิน 231,525 บาท
3) ศพด.บ้านบางรูป จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (60x21x245) เป็นจํานวนเงิน 308,700 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ข้อมูลเด็ก วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
(โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้
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แก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้
แก อปท. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว 30 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลว 25 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 69
 ข้อ 9)

2. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)   จํานวนเงินทั้ง
หมด 297,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ดังนี้
1) ศพด.บ้านทุงกรวด จํานวน 70 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (70x1,700) เป็นจํานวนเงิน 119,000 บาท
2) ศพด.บ้านไสหร้า จํานวน 45 คน ตั้งงบประมาณไว้ (45x1,700
) เป็นจํานวนเงิน 76,500 บาท
3) ศพด.บ้านบางรูป จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณไว้ (60x1,700
) เป็นจํานวนเงิน 102,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ข้อมูลเด็ก วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
(โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้
แก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้
แก อปท. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว 30 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลว 25 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 67
 ข้อ 3)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 6,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ได้แก แผนพัฒนาการศึกษาประจําป แผน
ปฏิบัติการประจําปการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปงบ
ประมาณ คาใช้จายตามโครงการ เชน  คาถายเอกสาร คา
อุปกรณ จัดทําแผน เป็นต้น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 67
 ข้อ 2)

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 197,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้
1.คาหนังสือ จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป อัตราคนละ 200
 บาท/ป ตั้งบประมาณไว้ เป็นจํานวนเงิน 35,000 บาท
1) ศพด.บ้านทุงกรวด จํานวน 70 คน ตั้งงบประมาณไว้ (70x200
) เป็นจํานวนเงิน 14,000 บาท
2) ศพด.บ้านไสหร้า จํานวน 45 คน ตั้งงบประมาณไว้ (45x200
) เป็นจํานวนเงิน 9,000 บาท
3) ศพด.บ้านบางรูป จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณไว้ (60x200
) เป็นจํานวนเงิน 12,000 บาท 

2. คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป อัตราคน
ละ 200 บาท/ป ตั้งบประมาณไว้ เป็นจํานวนเงิน 35,000 บาท
1) ศพด.บ้านทุงกรวด จํานวน 70 คน ตั้งงบประมาณไว้ (70x200
) เป็นจํานวนเงิน 14,000 บาท
2) ศพด.บ้านไสหร้า จํานวน 45 คน ตั้งงบประมาณไว้ (45x200
) เป็นจํานวนเงิน 9,000 บาท
3) ศพด.บ้านบางรูป จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณไว้ (60x200
) เป็นจํานวนเงิน 12,000 บาท 

3. คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป อัตรา
คนละ 300 บาท/ป ตั้งบประมาณไว้ เป็นจํานวนเงิน  52,500
  บาท
1) ศพด.บ้านทุงกรวด จํานวน 70 คน ตั้งงบประมาณไว้ (70x300
) เป็นจํานวนเงิน 21,000 บาท
2) ศพด.บ้านไสหร้า จํานวน 45 คน ตั้งงบประมาณไว้ (45x300
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) เป็นจํานวนเงิน 13,500 บาท
3) ศพด.บ้านบางรูป จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณไว้ (60x300
) เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท 

4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป อัตรา
คนละ 430 บาท/ป ตั้งบประมาณไว้ เป็นจํานวนเงิน 75,250 บาท
1) ศพด.บ้านทุงกรวด จํานวน 70 คน ตั้งงบประมาณไว้ (70x430
) เป็นจํานวนเงิน 30,100 บาท
2) ศพด.บ้านไสหร้า จํานวน 45 คน ตั้งงบประมาณไว้ (45x430
) เป็นจํานวนเงิน 19,350 บาท
3) ศพด.บ้านบางรูป จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณไว้ (60x430
) เป็นจํานวนเงิน 25,800 บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ข้อมูลเด็ก วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
(โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้
แก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้
แก อปท. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว 30 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลว 25 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 67
 ข้อ 3)

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียน การสอน จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เรียน การสอน ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.บาง
รูป เชน กิจกรรมสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 3 ศูนย
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑ และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา
ใช้จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 68
 ข้อ 4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เครื่อง
คอมพิวเตอร พัดลม ฯลฯ และครุภัณฑอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

ค่าวัสดุ รวม 2,199,496 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน แฟ้ม กระดาษ ดินสอ ไม้
บรรทัด ปากกา สมุด ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,129,496 บาท

1. วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน  60,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งที่เป็นวัสดุคง
ทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก ไม้กวาด ช้อน ชาม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
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จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

2. อาหารเสริมนม
2.1 โครงการเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) จํานวน  1,734,161 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราคนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านทุงกรวด จํานวน 360 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (360 x7.37x260) เป็นจํานวนเงิน 689,832 บาท
2) โรงเรียนวัดประดิษฐาราม จํานวน 270 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (270x7.37x260) เป็นจํานวนเงิน 517,374 บาท
3) โรงเรียนบ้านบางรูป จํานวน 215 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (215x7.37x260) เป็นจํานวนเงิน 411,983 บาท
4) โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (60x7.37x260) เป็นจํานวนเงิน 114,972 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ข้อมูลนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
(โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้
แก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้
แก อปท. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว 30 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลว 25 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 69
 ข้อ 10)

2.2 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่อปท
.จัดตั้งขึ้น จํานวน  335,335 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ที่อปท.จัดตั้งขึ้น ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน ดังนี้
1) ศพด.บ้านทุงกรวด จํานวน 70 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (70x7.37x260) เป็นจํานวนเงิน 134,134 บาท
2) ศพด.บ้านไสหร้า จํานวน 45 คน ตั้งงบประมาณ
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ไว้ (45x7.37x260) เป็นจํานวนเงิน 86,229 บาท
3) ศพด.บ้านบางรูป จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (60x7.37x260) เป็นจํานวนเงิน 114,972 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ข้อมูลเด็ก วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
(โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้
แก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้
แก อปท. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว 30 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลว 25 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 69
 ข้อ 8)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบอะไหล เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดิสต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร (โทรภาพ) คาเทเล็กซ คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ต การดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป) รวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้มาที่เข้ารายจายประเภทนี้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562)

งบลงทุน รวม 107,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 31,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดหาเก้าอี้สํานักงาน  ตัวละ 3,500 บาท จํานวน 9
 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีพนักพิงและที่นั่ง
2) ที่วางแขนโครงเหล็ก
3) ขาเหล็กและพร้อมล้อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4) สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว
5) มีกลไกปรับการใช้งาน สามารถเพิ่ม-ลดระดับที่นั่ง
6) ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ 90-95 ซม. (ต่ําสุด-สูงสุด)
7) รองรับน้ําหนักได้ไมน้อยกวา 100 กก.
8) ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 54 x 59 x 90-95 ซม.
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)
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ตู้เหล็ก จํานวน 25,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหา
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,900 บาท รวมเป็น
จํานวนเงิน 11,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

2. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 6,900 บาท รวมเป็น
จํานวนเงิน 13,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร  ตัวละ 2,500 บาท จํานวน 2
 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาด 100 W
2) มีตู้ใสซีพียู 1 ลิ้นชักข้าง
3) ผิวพีวีซีขอบยาง
4) ความหนา 15 มิลลิเมตร
5. TOP โต๊ะเบิ้ลขอบ 30 มิลลิเมตร
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)
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โต๊ะทํางาน จํานวน 45,000 บาท

1. โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 3 ฟุต
เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดหาโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 3
 ฟุต จํานวน 9 ชุด ชุดละราคา 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 45,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาด กว้าง 914 x ลึก 610 x สูง 759 มิลลิเมตร
2) หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
3) พร้อมกระจกปูโต๊ะ
4) ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,881,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,881,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 3,801,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการจัดหาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตรามื้อละ 21
 บาท/คน จํานวน 200 วัน ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านทุงกรวด จํานวน 360 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (360 x21x200) เป็นจํานวนเงิน 1,512,000 บาท
2) โรงเรียนวัดประดิษฐาราม จํานวน 270 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (270x21x200) เป็นจํานวนเงิน 1,134,000 บาท
3) โรงเรียนบ้านบางรูป จํานวน 215 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (215x21x200) เป็นจํานวนเงิน 903,000 บาท
4) โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ จํานวน 60 คน ตั้งงบประมาณ
ไว้ (60x21x200) เป็นจํานวนเงิน 252,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ข้อมูลนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
(โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้
แก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้
แก อปท. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว 30 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลว 25 ธันวาคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 70
 ข้อ 12)
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โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 80,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ
เพื่อจายตามกิจกรรมในโครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ในการจัดหาครูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ราย
เดือน เดือนละ 8,000 บาท x 10 เดือน เป็นจํานวนเงิน 80,000
 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 7 ข้อ 1)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,098,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 835,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อใช้จายคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในการดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จํานวน 2 คน คนละ 5,000
 บาท / คน / เดือน เป็นระยะเวลา 1 ป
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นของ อปท. พ.ศ.2562 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลว 18
 ตุลาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 0803 ลว 6 กุมภาพันธ 2563 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลว 21
 เมษายน 2564)
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ค่าใช้สอย รวม 715,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนในตําบลบางรูป คาใช้จายตามโครงการ เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ เกี่ยวกับการจัดการขยะตางๆ ป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาอุปกรณและเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 , ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลว 18 ตุลาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลว 7 มีนาคม 2561
 ,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 698 ลว 22 กุมภาพันธ 2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลว 5
 กุมภาพันธ 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0820.3/ว
 1499 ลว 12 มีนาคม 2563 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลว 16
 เมษายน 2563)  
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72
 ข้อ 17)
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข โดยทําการอยางน้อย 3 โครงการ และครอบคลุมทุกหมู
บ้าน หมูที่ 1 - 9 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้
แก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้
แก อปท. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว 30 ตุลาคม 2563
 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลว 24 ธันวาคม 2563)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 71
 ข้อ 14)

โครงการสนับสนุนการบริการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน และ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ตําบลบาง
รูป เชน อํานวยความสะดวก และบริการชวยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ.2553, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 658 ลว 25
 มกราคม 2553 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
 2826 ลว 17 กันยายน 2553 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 3861 ลว 27
 พฤศจิกายน 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0819.2/ว 2103 ลว 8 เมษายน 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 71
 ข้อ 13)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยา
นารี

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ คาใช้จายตาม
โครงการ เชน คาวัคซีนพร้อมบัตรและป้ายแขวน คาสํารวจสุนัข
และแมว ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายโครงการ คาวิทยากร คารถ
ประชาสัมพันธ คาอาหารวาง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวของ อปท. พ.ศ.2562 , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลว 1 มีนาคม 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลว 10
 เมษายน 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลว 5 กรกฎาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลว 14
 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลว 7 พฤศจิกายน 2562
 และ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลว 3 มกราคม 2563)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 71
 ข้อ 15)
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งบลงทุน รวม 263,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 263,300 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เตียงเฟาวเลอร จํานวน 132,800 บาท

เพื่อจัดหาเตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน แบบ ข ราคาตัว
ละ 16,600 บาท จํานวน 8 ตัว
1) พนักหัวท้ายเตียงทําด้วยโลหะเหลี่ยมขนาดไมน้อยกวา 1 1/2
 นิ้ว ครอบด้วยแผนโลหะไมเป็นสนิม
2) พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไมน้อยกวา 9 มิลลิเมตร
3) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูง
ขึ้นและหมุนยกเขาให้อยูในลักษณะงอขาได้
4) มีล้อยางชนิดมีลูกปนหมุนได้รอบ จํานวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค
ได้ไมน้อยกวา 1 คู
5) ขนาดเตียงไมน้อย 90x200x60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
6) อุปกรณประกอบด้วย บันไดขึ้นเตียงโครงทําด้วยโลหะพนสีพื้น
ปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยาง ขนาดความสูงไมน้อยกวา 20
 เซนติเมตร ราวกั้นเตียงทําด้วยโลหะไมเป็นสนิมเลื่อนขึ้นลงได้ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 7 ข้อ 1)
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ถังออกซิเจน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจัดหาถังออกซิเจน ราคาชุดละ 6,500 บาท จํานวน 1 ชุด
1) ถังอ๊อกซิเจนแบบอลูมิเนียม ขนาด 0.5 คิว 
2) ความดัน 150 บาร 
3) สูง 51 เซนติเมตร กว้าง 11 เซนติเมตร
4) น้ําหนัก 3.4 กิโลกรัม 
5) วาลว CGA870 , Pin Index (จํานวน 1 ชุด)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 10 ข้อ 6)

ถังออกซิเจนพร้อมเกจแอโร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดหาถังออกซิเจนพร้อมเกจแอโร ราคาชุดละ 10,000
 บาท จํานวน 5 ชุด
1) ความจุ 6,000 ลิตร ก๊าซ / 40 ลิตรน้ํา
2) ความสูง 142 เซนติเมตร
3) เส้นผาศูนยกลาง 22.27 เซนติเมตร
4) หนา 5.7 - 6.1 มิลิเมตร
5) น้ําหนักถัง 48 กิโลกรัม / วาลว 0.6/ฝา 1 กิโลเมตร
6) น้ําหนักรวมก๊าซ 53 กิโลเมตร
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 8 ข้อ 3)
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เปลตัก จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจัดหาเปลตัก  ราคาตัวละ 6,500 บาท จํานวน 1 ตัว 
1) ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด น้ําหนักเบา
2) ขนาด 120x44 ซม. สูง 8 ซม.
3) สามารถพับสวนหัวของเปลตักได้เมื่อพับแล้ว จะมีขนาด
ยาว 64 ซม. สามารถถอดเป็น 2 ทอนได้
4) ปรับความยาวได้สูงสุด 212 ซม.
5) น้ําหนักเปล 8 กิโลกรัม
6) รับน้ําหนักได้สูงสุด 159 กิโลกรัม
7) เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) จํานวน 2 เส้น
8) เปลสามารถเคลื่อนย้ายบาดเจ็บที่มีปัญหาทางด้านกระดูกโดย
การสอดเปลซีกซ้าย และซีกขวา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สืบราคาตามมาตรฐานท้องตลาด จํานวน 3 แหง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 9 ข้อ 5)

รถเข็น จํานวน 67,500 บาท

เพื่อจัดหารถเข็นชนิดนั่ง  ราคาคันละ 7,500 บาท จํานวน 9 คัน
1) เป็นรถเข็นผู้ปวยชนิดนั่ง
2) โครงตัวรถทําด้วยโลหะไมเป็นสนิม 
3) พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทําด้วยแผนโลหะหนาไมเป็นสนิม
4) มีที่นั่งขนาดไมน้อยกวา 18 x 18 นิ้ว
5) มีที่วางเท้าทําด้วยอะลูมิเนียม
6) มีที่วางแขน 2 ข้าง ทําด้วยแผนโลหะไมเป็นสนิม
7) มีล้อยางตัน 4 ล้อ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 8 ข้อ 2)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 410,460 บาท

งบบุคลากร รวม 349,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการให้แกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานเรงดวน แก้ไขปัญหา หรือปฏิบัติ
งานอื่นพิเศษอื่นใดนอกเวลาราชการปกติ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน อบรมสัมมนา
ตางๆ แกพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้
ไขเพิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ตู้
ละ 5,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนในระดับตําบลบางรูป จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนในกรณีเยียวยา
หรือฟ้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การให้ความชวยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ฯลฯ ในตําบลบางรูป 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 73
 ข้อ 21) 

โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 
อปท. ระดับอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อขอรับเงินอุดหนุนสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอําเภอ เพื่อ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนยฯ เพื่อจัดหาวัสดุ
สํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อซอมแซมทรัพยสินในศูนย
ปฏิบัติการรวมฯ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 73
 ข้อ 20)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมแซมไฟฟ้าภายในตําบลบางรูป เป็น
ต้น ที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับงานกองชาง
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบูรณาการการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนชุมชน และกิจกรรม การจัดการประชุมประชาคม เพื่อนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คาใช้จายตาม
โครงการ เชน ป้ายโครงการ น้ําดื่ม อุปกรณ เอกสารในการ
จัดการประชุม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทํา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
.2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว 12
 มีนาคม 2553 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลว 15 มกราคม 2562 และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1921 ลว 16 พฤษภาคม 2562) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 75
 ข้อ 23) 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรมโครงการป้องกันและปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ หรือสนับสนุนกิจกรรมบําบัดฟ้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
(ตั้งจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว
 3188 ลว 28 พฤษภาคม 2562) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 75
 ข้อ 24)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 844,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 599,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 599,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรมกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาใช้
จายตามโครงการ เชน คาแตงกายขบวนพาเหรด ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จาย คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 14
 ข้อ 1)

โครงการเข้ารวมการแขงขันกีฬาระดับตางๆทั้งในและนอกพื้นที่ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรมในโครงการเข้ารวมแขงขันกีฬา
ระดับตางๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ คาใช้จายตามโครงการ เชน คา
ชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุม คาใช้จายฝึก
ซ้อมกีฬา คาเชาเต็นท คาเชาอัฒจันทรเชียรกีฬา คาจ้างวง
โยธวาทิตพร้อมขบวนพาเหรด คาอาหารวาง คาจ้างเหมารถรับสง
กีฬาและกองเชียร เสื้อผ้าควบคุมทีมกีฬา ป้ายลูวิ่ง น้ํามัน
มวย ธง อบต. ตาขายพลางแสง คาผ้าขาว - ฟ้า คาป้ายไวนิล ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จาย คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 81
 ข้อ 42)
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โครงการแขงขันกีฬาตําบลประจําป จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาตําบลบาง
รูป ประจําป 2565 (บางรูปเกมส ครั้งที่ 25) คาใช้จายตาม
โครงการ เชน คาวงดุริยางคและการจัดริ้วขบวนพาเหรด คาเชา
เต้นท เก้าอี้ โต๊ะ คาจัดหาเครื่องเสียง คาเงินรางวัล ถ้วย
รางวัล และของรางวัล คาชุดกีฬาฟุตบอล คาปูนขาว คาผ้าขาว
ม้า คากางเกงในผู้ชาย คาไม้กระดานอัด สีน้ํามัน สีน้ํา คาตาขาย
ในลอน ตาขายพลางแสง คาทรายปรับพื้นที่ คาป้ายไวนิล คา
สูจิบัตร คาเกียรติบัตร คาอาหารวาง คาลวงหน้า ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จาย คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 81
 ข้อ 41)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุง ซอมแซมทรัพยสินให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ  เชน สนามกีฬากลาง ลานกีฬา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)
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งบเงินอุดหนุน รวม 245,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 245,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑานักเรียนและประชาชนอําเภอทุงใหญ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณที่ทําการอําเภอทุงใหญ
เพื่อใช้จายตามกิจกรรมในโครงการแขงขันกีฬา - กรีฑานักเรียน
และประชาชน ประจําป 2565 คาใช้จายตามโครงการ เชน ปูน
ขาว คาตกแตง คาเครื่องเสียง เต็นท คาเกียรติบัตร คาลูกปน
ปลอยนักกีฬา พลุพิธีเปด/ลูกหนู เชาเครื่องปริ้น คาหมึกพิมพ
คอมพิวเตอร คากระดาษ คาตอบแทน เครื่องขยายเสียงฝาย
ทะเบียน คาตอบแทนรักษาความปลอดภัย การแสดงพิธี
เปด อาหารกลางวันกรรมการตัดสิน คาตัดหญ้าในสนามกรีฑา คา
ใช้จายพยาบาล คาสูจิบัตร คาเสื้อคณะกรรมการ เข้ากรอบเกียรติ
บัตร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 83
 ข้อ 45)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสนับสนุนศูนยกีฬาหมูบ้าน จํานวน 135,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนยกีฬาหมูบ้าน หมูที่ 1 - 9
เพื่อใช้จายตามกิจกรรมในโครงการสนับสนุนศูนยกีฬาหมู
บ้าน เป็นการสนับสนุนอุปกรณกีฬาให้กับหมูบ้าน เชน ลูก
ฟุตบอล นวม ไม้แบดมินตัน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 82
 ข้อ 43)
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โครงการหมูบ้านรวมแขงขันกีฬาบางรูปเกมส จํานวน 90,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการศูนยกีฬาหมูบ้าน หมูที่ 1 - 9
เพื่อใช้จายในการการจัดสงนักกีฬาของหมูบ้านรวมแขงขันกีฬา
บางรูปเกมส ประจําป 2565 (บางรูปเกมสครั้งที่ 25)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 82
 ข้อ 44)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 279,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมสัปดาหมาฆบูชา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรมในโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห
มาฆบูชา (เทศกาลความรักในพระพุทธศาสนา) คาใช้จายตาม
โครงการ เชน คาผ้าแหธาตุ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1347 ลว 19 พฤษภาคม 2541)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 77
 ข้อ 32)

โครงการกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรมโครงการกิจกรรมสัปดาหสง
เสริมพระพุทธศาสนา (เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา) รายจายตามโครงการ เชน คาจัดหาเทียนพรรษา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1347 ลว 19 พฤษภาคม 2541)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 77
 ข้อ 35)
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โครงการจัดกิจกรรมสัปดาหอัฎฐมีบูชา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรมในโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห
อัฎฐมีบูชา (เทศกาลวิสาขบูชาวันสําคัญของโลก) รายจายตาม
โครงการ เชน คาอุปกรณทําความสะอาด คาน้ําดื่ม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1347 ลว 19 พฤษภาคม 2541)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 77
 ข้อ 33)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการสนับ
สนุนกิจกรรมการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนของตําบลบางรูป ราย
จายตามโครงการ เชน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณสอนศีลธรรมและเอกสารตางๆ คาวิทยากร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1347 ลว 19 พฤษภาคม 2541)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 78
 ข้อ 34)

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรมในโครงการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงของตําบลบางรูป ประจําป 2565 คาใช้จาย
ตามโครงการ เชน คาทําทาน้ําที่ลอยกระทง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
 1347 ลว 19 พฤษภาคม 2541 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลว 10 สิงหาคม 2555) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 78
 ข้อ 36)
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งบเงินอุดหนุน รวม 139,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 139,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอําเภอทุงใหญ จํานวน 39,000 บาท

1. โครงการประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุของอําเภอทุง
ใหญ  จํานวน  5,000 บาท
เพื่อใช้จายในกิจกรรมตามโครงการประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้น
ธาตุของอําเภอทุงใหญ ประจําป 2565 คาใช้จายตาม
โครงการ เชน คาจ้างเหมารถ รับ/สง คณะรวมขบวนแห คา
ป้าย คาแตงกายผู้ถือป้าย คาจ้างคณะกลองยาว คาอาหาร น้ํา
แข็ง น้ําดื่ม ผ้าเย็น คาผ้าพระบฎ เครื่องพุทธคุณ ฯลฯ

2. โครงการสงเสริมประเพณีลากพระ และกาชาดอําเภอทุง
ใหญ  จํานวน 24,000 บาท
เพื่อใช้จายในกิจกรรมตามโครงการสงเสริมประเพณีลากพระ และ
กาชาดอําเภอทุงใหญ ประจําป 2565 คาใช้จายตาม
โครงการ เชน คาจัดสถานที่ คาสนับสนุนวัดในพื้นที่ คาการจัด
กิจกรรมการแสดง คาการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง คาจัดประกวด
กิจกรรมพื้นบ้าน คาจัดประกวดกลองยาว คาจัดแขงขันกีฬาเปต
อง ฯลฯ

3. โครงการสงหมรับและรถหมรับเข้ารวมประกวดในงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบอําเภอทุงใหญ  จํานวน 10,000 บาท
เพื่อใช้จายในกิจกรรมตามโครงการสงหมรับและรถหมรับเข้ารวม
ประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบอําเภอทุง
ใหญ ประจําป 2565 คาใช้จายตามโครงการ เชน คาแตงตัวและ
แตงหน้าและแตงหน้าผู้รวมขบวน คาจ้างคณะกลองยาว คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดทําหมรับ คาจ้างเหมาประดับตกแตงรถหมรับ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 79
 ข้อ 37)
 

วันที่พิมพ : 2/11/2564  14:17:49 หน้า : 70/80



เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตําบลบางรูป จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใช้จายในกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สภาวัฒนธรรมตําบล เชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสน
พิธีแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ประเพณีท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรม การจัดประชุมสัมมนาและการศึกษาดู
งาน อาทิเชน เข้ารวมแหหมรับในเทศกาลงานเดือนสิบ , เข้ารวม
กิจกรรมประกวดเรือพระ , เข้ารวมกิจกรรมแหผ้าขึ้นธาตุ เป็นต้น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 79
 ข้อ 39)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,547,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,745,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,745,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 958,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานจ้างสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

วันที่พิมพ : 2/11/2564  14:17:49 หน้า : 71/80



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 647,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 73,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการให้แกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานเรงดวน แก้ไข
ปัญหา หรือปฏิบัติงานอื่นพิเศษอื่นใดนอกเวลาราชการปกติ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงิน
กู้ เพื่อการสร้างบ้าน ให้กับพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของสวนราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2562)

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน อบรมสัมมนาตางๆ คาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาขุด
ดิน ถมดิน คาตัดหญ้าบริเวณข้างถนน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

ออกแบบและควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก การจ้างออกแบบอาคาร
และกรณีไมใชอาคาร การจ้างควบคุมการกอสร้าง ที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
(ตั้งจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม 2559)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างในกองชาง 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้
ไขเพิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ  ฯลฯ และครุภัณฑอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับงานกองชาง
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน แฟ้ม กระดาษ ดินสอ ไม้
บรรทัด ปากกา สมุด ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หลอด
ไฟ สายไฟฟ้า เป็นต้น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอสร้าง ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ค้อน คีม อิฐ หรือซีเมนตบล็อก หิน หิน
คลุก ทราย ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง ทั้งที่เป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบ และอะไหล เชน แบ
ตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
ก๊าด ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ทั้งที่เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุประกอบอะไหล เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดิสต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้
จายในการบริหารของ อปท. พ.ศ.2562)
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งานก่อสร้าง รวม 7,319,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,547,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,547,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,547,000 บาท

โดยทําการซอมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนน
ลูกรัง และหินผุ  หอประชุมหมูบ้าน อาคารเอนกประสงคหมู
บ้าน ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับมาใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน  โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยนาย
จรุง หมูที่ 3 (งบประมาณ 499,000 บาท) , โครงการซอมแซม
ปรับปรุงถนนหินผุ สายบ้านนายประดิษฐ เมฆี หมูที่ 2 (งบ
ประมาณ 98,000 บาท) เป็นต้น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562)

งบลงทุน รวม 4,772,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,772,200 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกชลประทาน ถึง 
บ้านโคกแต้ว หมูที่ 9

จํานวน 240,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ผิวจราจร
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 350.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 11 ข้อ 3)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสหร้า ถึง ควนทอง
สัมฤทธิ์ หมูที่ 1

จํานวน 490,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ผิวจราจร
ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 697.50 ตารางเมตร 
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 6 ข้อ 1)

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายประดิษฐ เมฆี หมูที่ 2 จํานวน 400,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต ให้ได้
ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 800.00 ตาราง
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 10 ข้อ 1)

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สายแยกบ้านนายสุพรชัย ใจสวาง ถึง 
สามแยกโยธาธิการ หมูที่ 8

จํานวน 490,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต ให้ได้
ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 960.00 ตาราง
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 104
 ข้อ 3)
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โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สายแยกรพช.หินบัง หมูที่ 6 จํานวน 490,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต ให้ได้
ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 960.00 ตาราง
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 9 ข้อ 10)

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สายสามแยกควนพุน หมูที่ 4 ถึง บ้าน
ยูงงาม หมูที่ 9

จํานวน 490,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต ให้ได้
ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 960.00 ตาราง
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 8 ข้อ 4)

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สายสี่แยกโยธาธิการ ถึง บ้านทาหิน 
หมูที่ 5

จํานวน 800,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต ให้ได้
ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 350.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,575.00 ตาราง
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 50
 ข้อ 19)
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โครงการกอสร้างถนนลาดยาง สายหน้าเขารูป หมูที่ 7 จํานวน 490,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต ให้ได้
ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 960.00 ตาราง
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 10 ข้อ 2)

โครงการกอสร้างถนนลาดยางสายหลังเขาใหญ หมูที่ 4 จํานวน 490,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต ให้ได้
ผิวจราจรขนาด กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 275.00
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 962.50 ตาราง
เมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปองคการบริหารสวนตําบลบางรูป
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย)
(ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 8 ข้อ 3)

โครงการกอสร้างป้ายถนน จํานวน 342,200 บาท

เพื่อจัดหาป้ายถนน/ซอย ราคาป้ายละ 5,900 บาท จํานวน 58
 ป้าย พร้อมติดตั้ง จํานวน  58  จุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) กรอบป้ายเหล็ก ขนาดสูง 0.30 เซนติเมตร กว้าง 0.60
 เซนติเมตร
2) หัวบัวอะลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว
3) แผนซิงค หนา 1 มิลลิเมตร สติ๊กเกอรสะท้อนแสง
4) เหล็กกาวัลไซ ขนาด 2 นิ้ว สูง 2.00 เมตร จากระดับพื้นดิน
5) ลายประกอบป้ายขึ้นรูปด้วยอัลลอย
6) ทอใยหินขนาด 4 นิ้ว สูง 0.30 เมตร
(ตั้งจากเงินรายได้)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 66
 ข้อ 73)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยคางานกอสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลว 11 กันยายน 2560 และ  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28
 พฤษภาคม 2564)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวดล้อม" จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมตามโครงการ " 1 อปท. 1 ถนน
ใสใจสิ่งแวดล้อม" คาใช้จายตามโครงการ เชน คาต้นไม้ (ต้นไม้ยืน
ต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ) คาปุ๋ย คาดินปลูก ป้ายประชา
สัมพันธ กระถาง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิถุนายน 2561)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 94
 ข้อ 2)
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