
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

อําเภอ ทายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,858,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,394,470 บาท

งบบุคลากร รวม 6,767,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,577,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล,รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล,เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,504,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,262,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน  นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน  นิติกร เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัว
หนาสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 996,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีใหแก
พนักงานจาง สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต คนงาน ภารโรง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต คน
งาน ภารโรง

งบดําเนินงาน รวม 2,703,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,850 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 281,850 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด เงินตอบแทนผูปฏบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา
ราชการ เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝา
อันตรายเปนครั้งคราว คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางองคการ
บริหารสวนตําบล เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาสมนาคุณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของใหแกกรรมการและผูมีสิทธิ คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นฯลฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,228,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ หรือคาลงทะเบียนในราชการของ อบต. เชน คาธรรมเนียม
ศาล คารังวัดที่ดิน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คารับหนังสือพิมพ วารสาร
ตางๆ  คาจัดทําวารสาร รายงานกิจการ จดหมายขาว ของ อบต. คาจางเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาลางเครื่องปรับ
อากาศ คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว(สุนัข/แมว) ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้ง
ไว 30,000 บาท
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว 110,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
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คาพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ จัดหาพวงมาลา พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ผูนําชุมชน ขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูนําชุมชน ขาราชการและพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล
โครงการ คาจางเหมารถยนต คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก เชน คาจางเหมา
จัดทําป้ายไวนิลโครงการ คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบ
ใส ไมบรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดรับจากการซื้อหรือการจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ นาฬิกา พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป  มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน  หมอ
ไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชิ้นสวนที่เสีย
หายของรถยนตขององคการบริหารสวนตําบล รถยนตบรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กันชนรถยนต เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัดหมอน้ํา จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมอง
ขางรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ถาน กาส ฯลฯ  รถยนต
ขององคการบริหารสวนตําบล รถยนตบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญา ที่ใชในการปฏิบัติราชการและเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่อง
จักรกลของหนวยงานตางๆ ที่ขอมาใชในราชการและจายสนับสนุนใหหนวย
งานและกลุมองคกรตางๆ ในการปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมมบอรด
 เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 291,100 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และอาคาร
สถานที่ตางๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใชจายเพื่อใหได
ใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,100 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ(โทรสาร) คา
เทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 910,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 491,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก 40 ชอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 40 ชอง จํานวน 2 ตู โดยจัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

โตะสแตนเลส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสแตนเลส ขนาด 0.75x1.50x0.75 เมตร จํานวน 5
 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

โตะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทําดวยไมสัก
- มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโตะหมู
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก จํานวน 292,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) องคการบริหาร
สวนตําบลเขากระปุก พรอมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ  โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
1. กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายใน
อาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 3 กลอง ๆ
 ละ  23,000 บาท เปนเงิน 69,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
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- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว   
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5
 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 
– มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต  
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 5 กลอง ๆ
 ละ 32,000 บาท เปนเงิน 160,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,60
0 pixel 
- มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
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- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
– มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5
 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing)  ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เปน
อยางนอย 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได เปนอยางนอย 
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
3. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8
 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดี
กวา 
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- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง 
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม
นอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไมนอย
กวา 8 TB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิดผานระบบเครือขาย
ได 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) 
จํานวน 1 ตู ราคา 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนตู Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60
 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 80 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 179
 เซนติเมตร 
- ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวยไฟฟ้า (Electro-
galvanized steel sheet) 
- มีชองเสียบไฟฟ้า จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง 
- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว 
5. จอแสดงภาพกลองวงจรปิดโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 12,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080  พิกเซล          
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ  แบบ LED Backlight          
- ชองตอ  HDMI  ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ สัญญาณภาพและ
เสียง          
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- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล  ภาพ เพลง ภาพยนตร          
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
7. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ชอง ราคา 8,600 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps 
- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชอง เดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 33,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอรและวิดีโอ
- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาของความสองสวางขั้นต่ํา
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 19,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/9/2562  15:24:06 หนา : 11/60



- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
- พรอมใบมีด
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ตูทําน้ําเย็น น้ํารอน จํานวน 5,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูทําน้ําเย็น น้ํารอน จํานวน 1 ตู โดยจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร Multifunction เลเซอร จํานวน 4,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร Multifunction เลเซอร จํานวน 1
 เครื่องโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 22 หนาตอนาที
- มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา  128 MB
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑอื่น

ซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 99,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- กรอบไฟเบอร ขนาด 2.10 x 3.60 เมตร
- ตราสัญลักษณ ขนาด 1.00 เมตร
- ครุฑ ขนาด 0.60 เมตร
- พานพุมเงิน พุมทอง ขนาด 1.10 เมตร
- ฐานเหล็กซิ้งค ขนาด 1.00 x 3.00 x 1.00 เมตร
- ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 1.80 เมตร
- พระบรมฉายาลักษณ ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 418,500 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ตอเติมหองน้ําสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอเติมหองน้ําสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ  ขนาดกวาง 1.80
 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 3.50 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 21/2562 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 8
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ปรับปรุงสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก จํานวน 374,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. งานรื้อกระเบื้องหลังคา จํานวน 222 ตารางเมตร
2.  งานรื้อฝ้าเพดานภายใน จํานวน 197.64 ตารางเมตร
3. งานมุงหลังคา จํานวน 222 ตารางเมตร
4. งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ จํานวน 197.64 ตารางเมตร
5. งานติดตั้งรางน้ํา จํานวน 60 เมตร
6. งานไฟฟ้า จํานวน 1 งาน 
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 20/2562  พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลทาไมรวกเพื่อดําเนินโครงการบริหารอํานวยการศูนย
ประสานการปฏิบัติการรวมและอํานวยความสะดวกแกประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอทายาง พ.ศ.2563 (ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน)

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลทาไมรวกเพื่อดําเนินโครงการบริหาร
อํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการรวมและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอทายาง พ.ศ.2563 (ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางองคกร สถาบันหรือบุคคลที่เปนกลางในการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,185,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,760,170 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,760,170 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,397,770 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบลกองคลัง ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 296,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีใหแก
พนักงานจางกองคลัง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางกองคลัง ตําแหนง ผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 352,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,550 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 52,550 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลกองคลัง ผูซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ หรือคาลงทะเบียนในราชการของ อบต. เชน คาธรรมเนียม
ศาล คารังวัดที่ดิน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คารับหนังสือพิมพ วารสาร
ตางๆ คาจัดทําเอกสารแนะนําการชําระภาษีประจําปี คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธการชําระภาษีประจําปี และรายจายอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง และผูที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลเขา
กระปุก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไว
นิลโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาจางลูกจางชั่วคราว ไดแก ชางสํารวจ พนักงานสนาม และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนที่เกิดขึ้นสําหรับการดําเนินโครงการ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบ
ใส ไมบรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคารบอน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจาก
การซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ แผนที่ แผงปิดประกาศ นาฬิกา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ซิปป์ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส และรายจายอื่นๆ

งบลงทุน รวม 72,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะเหล็กพรอมกระจก จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กพรอมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว โดย
จัดซื้อตามราคาทองตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร
ยาว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็มพิมพ
- มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 136 คอลัมน (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอย
กวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอย
กวา 360x360 dpi
- มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
-มึถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
-สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
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จัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปา จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปา โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- สามารถพิมพใบเสร็จรับเงิน ตนขั้ว และใบแจงหนี้คาน้ําในใบเดียวกันดวย
เครื่องคอมพิวเตอร
- สามารถพิมพบารโคต ลงในใบเสร็จและใบแจงหนี้ได
- สามารถคํานวณคาน้ําประปา คาขยะมูลฝอยและคาบําบัดน้ําเสียไดโดย
อัตโนมัติ
- สามารถตรวจสอบและพิมพ ป.31 ได
- สามารถตรวจสอบและพิมพรายงาน ป.32 ได
- สามารถตรวจสอบและพิมพรายงาน ป.17 ได
- สามารถออกใบเสร็จรับเงินคาขยะในใบเดียวกัน
- สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพทะเบียนคุมผูใชน้ําประปาทั้งหมด
- สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพรายชื่อผูใชน้ําที่ยกเลิกใชน้ํา ยกเลิกมี
หนี้คางชําระได
- สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพรายชื่อผูใชน้ําที่เลขมาตรคงที่
- สามารถเก็บประวัติตรวจสอบและพิมพผูใชน้ําที่เปนลูกหนี้คางชําระคาน้ํา
- สามารถสรุปยอดรายรับคาน้ําคาขยะมูลฝอยและคาบําบัดน้ําเสียแตละเดือน
ได
- สามารถสรุปยอดตั้งเก็บคาน้ําคาขยะมูลฝอยและคาบําบัดน้ําเสียแตละเดือน
ได
- สามารถสรุปยอดคางจายคาน้ําคาขยะมูลฝอยและคาบําบัดน้ําเสียแตละ
เดือน และทั้งหมดได
- สามารถออกใบแจงเตือนผูที่คางชําระคาน้ําประปาคาขยะมูลฝอยและคา
บําบัดน้ําเสียได
- สามารถบันทึกการรับเงินโดยการสแกนบารโคตที่ใบเสร็จได
- โปรแกรมรองรับการจดเลขมาตรดวย ระบบ Android และพิมพใบแจงหนี้
แบบยอ (เหมือนกับการไฟฟ้าภูมิภาค) เพื่อชําระที่สํานักงาน
- แจงยอดคาน้ํายอนหลัง 3 เดือนในใบเสร็จรับเงิน
- สามารถออกใบเสร็จคาขยะและคาบําบัดน้ําเสียในใบเดียวกัน
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 748,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย คาใชจายเพื่อเปนคาปวยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัคร เงิน
ตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการ ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซอมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแผนการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ขององคการ
บริหารสวนตําบลเขากระปุก

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก เชน คา
จางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาเต็นท คาจาง
เหมาติดตั้งไฟฟ้า คาเชาโตะ เกาอี้ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาตอบแทนบุคคลผู
มาชวยปฏิบัติราชการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ,พระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายใหแกอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันสงกรานต ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ขององคการบริหารสวนตําบลเขา
กระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมา
เต็นท คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า คาเชาโตะ เกาอี้ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาตอบ
แทนบุคคลผูมาชวยปฏิบัติราชการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ,พระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายใหแกอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจางเหมารถยนต คาที่พัก และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ,พระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88 ลําดับที่ 7

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและ
ซอมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 10

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไฟฉาย กระบองสัญญาณ
ไฟ ถานไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคน
ไข สําลี และผาพันแผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง ถุงมือ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ อปพร. ชุดปฏิบัติ
การแพทยฉุกเฉิน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมีดับเพลิง ขอตอ ทอทาง
จายน้ํา สายสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 263,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 263,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยาพรอมเครื่องยนต 4 จังหวะ แบบตั้งพื้น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยาพรอมเครื่องยนต 4 จังหวะ แบบตั้ง
พื้น ขนาด 5.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง 
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ทอพญานาค ขนาด 6 นิ้ว พรอมเครื่องยนตเบนซิน จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอพญานาค ขนาด 6 นิ้ว พรอมเครื่องยนต
เบนซิน จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ จํานวน 5
 เครื่อง ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมนอยกวา 5 วัตต ประกอบดวย ตัว
เครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) หมูที่ 3 บานเขากระปุก จํานวน 147,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) หมูที่ 3 บานเขา
กระปุก  พรอมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
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นอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 3 กลอง ๆ
 ละ 32,000 บาท เปนเงิน 96,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
– มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5
 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing)  ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เปน
อยางนอย 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  ได เปนอยางนอย 
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
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- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8
 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดี
กวา 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง 
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม
นอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไมนอย
กวา 8 TB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิดผานระบบเครือขาย
ได 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
3. ตูจัดเก็บอุปกรณ ขนาด 6U จํานวน 1 ตู  ราคา 6,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- กวาง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร
4. จอแสดงภาพกลองวงจรปิดโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 12,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080  พิกเซล          
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ  แบบ LED Backlight          
- ชองตอ  HDMI  ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ สัญญาณภาพและ
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เสียง          
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล  ภาพ เพลง ภาพยนตร          
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
6. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ชอง ราคา 8,600 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps 
- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชอง เดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง
- เปนไปตามหหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 11

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,698,036 บาท

งบบุคลากร รวม 2,357,136 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,357,136 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,545,096 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนง ผูอํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา เจาพนักงาน
ธุรการ ครู

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วันที่พิมพ : 4/9/2562  15:24:06 หนา : 26/60



เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานสวนตําบลกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตําแหนงครู

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 596,040 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี ใหแก
พนักงานจางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนงผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ผูดูแลเด็ก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 340,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,900 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 97,900 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง และ
เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบ
ใส ไมบรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดรับจากการซื้อหรือการจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ นาฬิกา พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ถวยชามชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน หมอ
ไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมมบอรด
 เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ(โทรสาร) คา
เทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,557,434 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,197,234 บาท

ค่าใช้สอย รวม 781,160 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ.ศ
.2563 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ คาของขวัญของ
รางวัล คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาใชจายในการตกแแตงสถานที่ และรายจายอื่นๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 65 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 711,160 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี้
1. คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 450,800 บาท แยก
เปน
     1.1 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ชาง ตั้งไว 73,500 บาท
     1.2 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้ง
ไว 98,000 บาท
     1.3 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ ตั้ง
ไว 156,800 บาท
     1.4 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 122,500 บาท
2. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 156,400
 บาท แยกเปน
     2.1 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ชาง ตั้งไว 25,500 บาท
     2.2 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้ง
ไว 34,000 บาท
     2.3 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ ตั้ง
ไว 54,400 บาท
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     2.4 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 42,500 บาท
3. คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 18,400 บาท แยกเปน
     3.1 คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกชาง ตั้ง
ไว 3,000 บาท
     3.2 คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้งไว 4,000
 บาท
     3.3 คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ ตั้งไว 6,400 บาท
     3.4 คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้งไว 5,000
 บาท
4. คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 18,400 บาท แยกเปน
     4.1 คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ชาง ตั้งไว 3,000 บาท
     4.2 คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้ง
ไว 4,000 บาท
     4.3 คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโปงเกตุ ตั้งไว 6,400 บาท
     4.4 คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 5,000 บาท
5. คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 27,600 บาท แยก
เปน
     5.1 คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ชาง ตั้งไว 4,500 บาท
     5.2 คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้ง
ไว 6,000 บาท
     5.3 คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ ตั้ง
ไว 9,600 บาท
     5.4 คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 7,500 บาท
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 39,560 บาท แยก
เปน
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     6.1 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ชาง ตั้งไว 6,450 บาท
     6.2 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้ง
ไว 8,600 บาท
     6.3 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ ตั้ง
ไว 13,760 บาท
     6.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 10,750 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61 ลําดับที่ 1

โครงการสรางวินัยการคัดแยกขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางวินัยการคัดแยกขยะใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาจัดซื้อถังขยะ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาผลิตสื่อ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ,พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 66 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 1,416,074 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,416,074 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
- คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานหนองตาฉาว ตั้งไว 111,140 บาท
- คาอาหารเสริมนมโรงเรียนบานเขากระปุก ตั้งไว 159,045 บาท
- คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานหนองคอไก ตั้งไว 65,151 บาท
- คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานเขาอางแกว ตั้งไว 203,118 บาท
- คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานโปงเกตุ ตั้งไว 360,246 บาท
- คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานหนองโรง ตั้งไว 341,084บาท
- คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกชาง ตั้ง
ไว 28,743 บาท
- คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้งไว 38,324 บาท
- คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ ตั้งไว 61,318 บาท
- คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้งไว 47,905 บาท

งบลงทุน รวม 772,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

ชุดระบบกรองน้ํา จํานวน 27,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดระบบกรองน้ํา จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ชุดถังกรองไฟเบอร ขนาด 12x52 นิ้ว (2.5 นิ้ว) พรอมสารกรองสารกรอง
ตะกอน จํานวน 1 ชุด
- ชุดถังกรองไฟเบอร ขนาด 12x52 นิ้ว (2.5 นิ้ว) พรอมสารกรองสารกรอง
คารบอน จํานวน 1 ชุด
- ปมน้ําอัตโนมัติ 250 วัตต จํานวน 1 ชุด
- คาแรงติดตั้งและอุปกรณทอน้ํา
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 744,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว จํานวน 286,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาอางแกว ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 70.80 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 472 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 19/2562 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 14

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว โดยทํา
การปูหญา จํานวน 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 18/2562 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 66 ลําดับที่ 8

ปรับปรุงรั้วและประตูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ จํานวน 99,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรั้วและประตูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. งานติดตั้งตาขายถักรั้ว จํานวน 105 ตารางเมตร
2. งานติดตั้งประตูตาขายถัก (ประตูเล็ก) จํานวน 1.20 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 16/2562
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 12
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ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกชาง จํานวน 13,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกชาง โดย
ตอเติมหลังคาเมทัลซีท จํานวน 12 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 15/2562
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 10

ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ จํานวน 195,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1. งานรื้อผนังกออิฐ จํานวน 17.40 ตารางเมตร
2. งานรื้อพื้นปูกระเบื้อง จํานวน 7 ตารางเมตร
3. งานปรับปรุงหองน้ํา จํานวน 1 งาน
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 17/2562 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน รวม 2,588,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,588,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานเขากระปุก สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 332,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเขากระปุก สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนบานเขาอางแกว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 424,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเขาอางแกว สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 25
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อุดหนุนโรงเรียนบานโปงเกตุ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 752,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโปงเกตุ สําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองคอไก สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองคอไก สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองตาฉาว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 232,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองตาฉาว สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองโรง สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 712,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองโรง สําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 25
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 409,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 129,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 129,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บา) คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ,พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 1

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 5
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 10

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 10
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76 ลําดับที่ 14

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 11

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 11
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 15

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 12

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 12
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 16

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 13

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 13
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 17

วันที่พิมพ : 4/9/2562  15:24:06 หนา : 37/60



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 14

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 14
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 18

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 2

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 6

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 3

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73 ลําดับที่ 7

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 4

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 4
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73 ลําดับที่ 8
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 5

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับที่ 9

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 6

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับที่ 10

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 7

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 7
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 11

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 8

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 12
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูที่ 9

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76 ลําดับที่ 13

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,338,940 บาท

งบบุคลากร รวม 2,447,590 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,447,590 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,253,710 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แก พนักงานสวนตําบลกองชาง ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง นายชาง
โยธา นายชางไฟฟ้า

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,019,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน และจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปีให
แกพนักงานจางกองชาง ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  พนักงานผลิตน้ําประปา พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางกองชาง ตําแหนง ผู
ชวยนายชางโยธา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  พนักงานผลิตน้ําประปา พนักงาน
จดมาตรวัดน้ําประปา

งบดําเนินงาน รวม 1,885,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,050 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,050 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลกองชางผูมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาซอมแซมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา คา
จางเหมาบริการขุด กลบ ฝงทอประปา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบ
ใส ไมบรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดรับจากการซื้อหรือการจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง  ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ แผงปิดประกาศ นาฬิกา ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทซ
ไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน หิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไมตางๆ ยางมะตอย
สําเร็จรูป สี แปรงทาสี ทอพีวีซี ของอ สามทาง ขอตอตรง กาว ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในการผลิตน้ําประปาของการประปาองคการบริหารสวน
ตําบล คาไฟฟ้าของสถานที่ที่เปนสมบัติที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล และคาไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
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งบลงทุน รวม 6,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,464,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,464,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,464,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมูที่ 1 บานหนองโรง จํานวน 493,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมูที่ 1 บานหนอง
โรง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไมนอยกวา 129 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 860 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 1/2562 พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 41 ลําดับที่ 60
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมูที่ 10 บานหวยหินเพลิง จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมูที่ 10 บานหวย
หินเพลิง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
เทคอนกรีตไมนอยกวา 132 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 10/2562
 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 46 ลําดับที่ 81

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมูที่ 8 บานหุบเฉลา จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมูที่ 8 บานหุบ
เฉลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไมนอยกวา 132 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 8/2562 พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 39 ลําดับที่ 48

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (บานนายนัด หอมหวาน) หมูที่ 4 บาน
บอประหัง

จํานวน 329,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (บานนายนัด หอม
หวาน) หมูที่ 4 บานบอประหัง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 86.40 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 576 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. เสนผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 4/2562 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 43 ลําดับที่ 66
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมูที่ 11 บานโปงเกตุบน จํานวน 476,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 หมูที่ 11 บานโปง
เกตุบน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไมนอยกวา 127.50 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 850 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 11/2562
 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 47 ลําดับที่ 85

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 เชื่อมซอย 9 หมูที่ 6 บานหนองเอื้อง จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 เชื่อมซอย 9 หมูที่ 6
 บานหนองเอื้อง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 220เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 132ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
นอยกวา 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 6/2562
 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 44 ลําดับที่ 72

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 หมูที่ 9 บานโปงเกตุ จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 หมูที่ 9 บานโปง
เกตุ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเท
คอนกรีตไมนอยกวา 132 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 9/2562 พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 45 ลําดับที่ 78
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังกะทะ (ซอยบานลุงเทิง) หมูที่ 12 บาน
หนองโรงลาง

จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังกะทะ (ซอยบานลุง
เทิง) หมูที่ 12 บานหนองโรงลาง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 220
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 132 ลูกบาศก
เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.เขากระปุก ที่ 12/2562 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 47 ลําดับที่ 86

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 7 บานหนองซอ เชื่อมตอ
หมูที่ 3  บานเขากระปุก

จํานวน 471,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 7 บาน
หนองซอ เชื่อมตอหมูที่ 3 บานเขากระปุก ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 140
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 126 ลูกบาศก
เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 840 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.เขากระปุก ที่ 7/2562 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 33 ลําดับที่ 17

กอสรางบลอกคอนเวริสซอย 3 (ลําหวยลุงพัน) หมูที่ 3 บานเขากระปุก จํานวน 591,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางบลอกคอนเวริสซอย 3 (ลําหวยลุงพัน) หมูที่ 3 บาน
เขากระปุก ขนาดกวาง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 7 เมตร จํานวน 2 ชอง
ทางน้ํา ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 3/2562 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 42 ลําดับที่ 65
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ขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานหนองคอไก จํานวน 297,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานหนองคอไก โดย
วางทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 2,727 เมตร ดังนี้
1. บานนายบํารุง-ยายนอย ระยะทาง 560 เมตร
2. บานนายหาว-นายบุญมา ระยะทาง 390 เมตร
3. บานนายสมพร-นายวิฑูรย ระยะทาง 450 เมตร
4. บานนางเนียม-นางกาญ ระยะทาง 242 เมตร
5. บานโนรี-บานนายเสิ่น ระยะทาง 835 เมตร
6. ซอยนางเฉลียง ระยะทาง 250 เมตร
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 5/2562 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 43 ลําดับที่ 69

ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาวัดหุบเฉลา หมูที่ 13 บานเขาอางแกว จํานวน 434,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาวัดหุบเฉลา หมู
ที่ 13 บานเขาอางแกว ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
 เมตร จํานวน 2 ขาง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 13/2562 พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 47 ลําดับที่ 88
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เคลื่อนยายหอถังประปาพรอมขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 14 บานผาน้ําหยด จํานวน 475,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเคลื่อนยายหอถังประปาพรอมขยายเขตประปาหมูบาน หมู
ที่ 14 บานผาน้ําหยด โดยวางทอพีวีซีเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 2,230
 เมตร ดังนี้
1. ปากซอย 5-บานสุนี เกิดสุข ระยะทาง 300 เมตร
2. จากซอย 5-นายสันติ รอดเรืองรัตน ระยะทาง 1,130 เมตร
3. จากสามแยกไปวังขาวสาร-นางสวน ชาตรี ระยะทาง 440 เมตร
4. จากสะพานบุญชวย-สามแยกไปวังขาวสาร ระยะทาง 260 เมตร 
5. จากถังประปา-แหลงน้ํา ระยะทาง 100 เมตร 
ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 14/2562 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 48 ลําดับที่ 90

ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 3 หมูที่ 2 บานหนองตาฉาว จํานวน 418,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังซอย 3 หมูที่ 2 บานหนองตาฉาว ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไมนอยกวา 672
 ลูกบาศกเมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 2/2562 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 42 ลําดับที่ 63
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 362,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะชุมชน ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะชุมชน ประจําปี พ.ศ
.2563 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาสมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ,พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 1

โครงการจัดการขยะในโรงเรียน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะในโรงเรียน เชน คา
จางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาสมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ,พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 2
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โครงการชวยเหลือประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน เชน เงิน
สงเคราะหใหสามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขใน
สังคม และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 9

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพใหแก อสม. จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
ศักยภาพใหแก อสม. เชน คาจางเหมารถยนต คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาวัสดุอุปกรณตางๆ  และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 4

โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนัก
ศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียน เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาเลา
เรียน คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุง คาหนวยกิต และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 8

วันที่พิมพ : 4/9/2562  15:24:06 หนา : 50/60



โครงการรณรงคคัดแยกขยะอยางถูกวิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคคัดแยกขยะอยางถูก
วิธี เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ  คาจัดซื้อถังขยะ
สําหรับใชคัดแยกขยะ คาจางเหมาจัดทําภาชนะคัดแยกขยะ คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ  และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ,พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เชน คาวัสดุกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ที่อยูอาศัยใหแกประชาชน และ
รายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกกลุมแมบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกกลุม
แมบาน เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมใหความรูการกอสรางเตาเผาขยะ และการจัดการขยะอยางถูกวิธี จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการกอสรางเตา
เผาขยะ และการจัดการขยะอยางถูกวิธี  เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
สมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ,พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 379,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสีสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาจางเหมาจัดทําป้ายพิธีเปิด
โครงการฯ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาเชาเต็นท คาเชาโตะ คาเชาเกาอี้ คา
เชาเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนกรรมการ คาชุดกีฬา คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครอสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 4/9/2562  15:24:06 หนา : 52/60



โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตอตานยาเสพติดตําบลเขากระปุก จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตอตานยาเสพติดตําบลเขากระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไว
นิล คาจางเหมาจัดทําป้ายพิธีเปิดโครงการฯ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คา
เชาเต็นท คาเชาโตะ คาเชาเกาอี้ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาตอบแทน
กรรมการ คาชุดกีฬา คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครอสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 274,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 274,400 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 274,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 4
 ชุด ๆ ละ 5 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณบริหารแขน-หนาอก-หัวไหล (แบบถาง-หุบยกตุมน้ําหนัก)โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด  1.00 x 1.00 x 1.60 เมตร
- โครงสราง วัสดุทอเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 นิ้ว,1.2
 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 2.3 มิลลิเมตร ใชเหล็กเพลาขนาดเสนผาศูนย
กลาง 20 มิลลิเมตร 2 เสน เปนตัวดึงลูกน้ําหนัก โดยมีการขับเคลื่อนใชบูทฝง
ลูกปนเม็ดกลม เบอร 6304 ปลายทอและหัวบูทยกเวนขาใชฝาเหล็กครึ่งวง
กลมปิด
- ตุมน้ําหนัก วัสดุเหล็กหลอ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 25
 เซนติเมตร 1 ลูก และขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 19 เซนติเมตร 1
 ลูก รวมน้ําหนักไมต่ํากวา 12 กิโลกรัม 
- ที่พิงพลาสติก LLDPE กวาง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร
- ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กวาง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร
- ยางกันกระแทก วัสดุยางสังเคราะห ยางสังเคราะหสีดํา ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หนาไมนอยกวา 3 เซนติเมตร
- เคลือบน้ํายากันสนิม (ฟอสเฟส)
- สี Powder Coating (สีฝุน) อบดวยอุณหภูมิ 200 องศา
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2. อุปกรณบริหารขอเขา-ขา (แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.90 เมตร
- โครงสราง วัสดุทอเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 นิ้ว,1.2
 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 2.3 มิลลิเมตร ใชเทาป่นจานเหล็กเหมือน
จักรยาน โดยมีการขับเคลื่อนใชบูทฝงลูกปนเม็ดกลม เบอร 6304  ปลายทอ
และหัวบูทยกเวนขาใชฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ลอป่น วัสดุเหล็กเพลท ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 40
 เซนติเมตร หนา 9 มิลลิเมตร 2 แผน
- ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กวาง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร
- เคลือบน้ํายากันสนิม (ฟอสเฟส)
- สี Powder Coating (สีฝุน) อบดวยอุณหภูมิ 200 องศา
3. อุปกรณบริหารแขน-ลดหนาทอง (แบบดึงยกตุมน้ําหนัก) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด  1.00 x 1.00 x 1.10 เมตร
-โครงสราง วัสดุทอเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 นิ้ว,1.2
 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 2.3 มิลลิเมตร โดยมีการขับเคลื่อนใชบูทฝงลูกปน
เม็ดกลม เบอร 6304  ปลายทอและหัวบูทยกเวนขาใชฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิด
ทั้งหมด
- ตุมน้ําหนัก วัสดุเหล็กหลอ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 25
 เซนติเมตร 1 ลูก และขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 19 เซนติเมตร 1
 ลูก รวมน้ําหนักไมต่ํากวา 12 กิโลกรัม 
- ที่นั่ง พลาสติก LLDPE กวาง 25 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร
-  เคลือบน้ํายากันสนิม (ฟอสเฟส)
- สี Powder Coating (สีฝุน) อบดวยอุณหภูมิ 200 องศา
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4. อุปกรณบริหารหนาทอง (อุปกรณบริหารขอสะโพก แบบบิดเดี่ยว) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด  1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร
- โครงสราง วัสดุทอเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 นิ้ว,1.2
 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 2.3 มิลลิเมตร โดยมีการขับเคลื่อนใชบูทฝงลูกปน
เม็ดกลม เบอร 6304  ปลายทอและหัวบูทยกเวนขาใชฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิด
ทั้งหมด
- แป้นเหยียบ พลาสติก LLDPE หนาไมนอยกวา 1 นิ้ว เสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 30 เซนติเมตร
- เคลือบน้ํายากันสนิม (ฟอสเฟส)
- สี Powder Coating (สีฝุน) อบดวยอุณหภูมิ 200 องศา
5. อุปกรณบริหารแขนและขอสะโพก (อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหลแบบ
โยก-เดินสลับเทาคู)
- ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.60 เมตร
- โครงสราง วัสดุทอเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2 นิ้ว,1.2
 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 2.3 มิลลิเมตร การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับ
เคลื่อนใชบูทฝงลูกปนเม็ดกลม เบอร 6304  ปลายทอและหัวบูทยกเวนขาใช
ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่เหยียบ พลาสติก LLDPE ขนาดกวาง 15 เซนติเมตร ยาว 30
 เซนติเมตร หนา 4 มิลลิเมตร จํานวน 4 ชิ้น 
- เคลือบน้ํายากันสนิม (ฟอสเฟส)
-สี Powder Coating (สีฝุน) อบดวยอุณหภูมิ 200 องศา
6. พื้น คสล.สําหรับติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ขนาด 5x5 เมตร หนา 0.10
 เมตร จํานวน 4 ชุด
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85 ลําดับที่ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2563
 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาเชาเต็นท เกาอี้ โตะ คาวัสดุอุปรณ
ตางๆ คาเชาเวที คาเชาเครื่องขยายเสียง และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 3

โครงการสืบสานประเพณีสีสันแหงสายน้ําลอยกระทงตําบลเขากระปุก ประจําปี 
พ.ศ.2563

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันแหงสาย
น้ํา ลอยกระทงตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.2563 เชน คาจางเหมาจัดทํา
ป้ายไวนิล การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที คาของ
รางวัล คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาเชาเต็นท เกาอี้ โตะ คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาเชาเวที คาเชาเครื่องขยายเสียง และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนศาสนาอิสลาม เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชาเครื่องขยาย
เสียง คาสมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทายาง เพื่อดําเนินโครงการเผยแพรกิจกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นอําเภอทายางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" 
ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทายาง เพื่อดําเนินโครงการ
เผยแพรกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นอําเภอทายางในงาน "พระนคร
คีรี-เมืองเพชร" ประจําปี พ.ศ.2563

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีทายาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของ
ดีทายาง เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ คาน้ําดื่ม คาจัด
ประดับตกแตงขบวนแห คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจัดประดับตกแตงบูธ คาใช
จายในการจัดนิทรรศการ คาตกแตงสถานที่ คาตนไม คาจางเหมาบริการ และ
รายจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 94 ลําดับที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา เชน คา
จางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อ
ปูน หิน ทราย ไม อิฐ ถุงปุ๋ย คาวัสุดอุปกรณตางๆ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจาง
เหมาแรงงาน คาจางเหมารถปรับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาเชา
เต็นท โตะ เกาอี้ คาจัดซื้อตนไม และรายจายอื่นๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 4

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สี
เขียว ประจําปี พ.ศ.2563 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจางเหมาแรงงาน คาจาง
เหมารถปรับสถานที่  คาจางเหมารถขุดหลุม คาเชาเครื่องเสียง คาเชา
เต็นท โตะ เกาอี้ คาจัดซื้อตนไม และรายจายอื่นๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคปลูกหญาแฝก ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปลูกหญา
แฝก ประจําปี พ.ศ.2563 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจางเหมาแรงงาน คาจาง
เหมารถปรับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท โตะ เกาอี้ คาจัดซื้อหญา
แฝก และรายจายอื่นๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (อพ.สธ
.เขากระปุก) เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ คาจัดทํา
แปลงสมุนไพร 
 คาจัดทําป้ายสรรพคุณสมุนไพร คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจางเหมารถปรับ
สถานที่ คาเชาเต็นท โตะ เกาอี้ เครื่องขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณตางๆ และ
รายจายอื่นๆ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 3

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,981,300 บาท

งบกลาง รวม 11,981,300 บาท
งบกลาง รวม 11,981,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 162,222 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,400,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขา
กระปุก
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขา
กระปุก

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดสในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เขากระปุก

สํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เชน ภัย
แลง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือที่จําเปนในกรณีที่มิไดตั้งงบประมาณราย
จายไว หรือมีความจําเปนตองจาย หรือตั้งงบประมาณรายจายไวแลว แตไม
พอจายตามความเหมาะสมใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 174,354 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 242,724 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท
.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของงบประมาณรายไดประจําปี (ไม
รวมรายไดประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน) ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543
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