
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ

อําเภอเขาคอ   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,860,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,625,000 บาท
งบกลาง รวม 17,625,000 บาท

งบกลาง รวม 17,625,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจาง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,472,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขตความรับผิดชอบ
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการในเขตความรับผิด
ชอบ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสในเขตความ
รับผิดชอบ

เงินสํารองจาย จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป็นการเรงดวน

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ (สปสช.)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 17,241,444 บาท

งบบุคลากร รวม 13,300,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,594,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 4,880,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,706,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,055,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 535,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,686,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 165,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 3,756,704 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,020,204 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 602,204 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย  คาตอบแทน
คณะกรรมการผูดําเนินการเลือกตั้ง เป็นตน

คาเชาบาน จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 196,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 1,235,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฝอก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาจางทําของ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา  เป็น
ตน
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง ดังนี้
    (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  50,000  บาท
    (2) คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นตน  จํานวน  50,000
  บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่นๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ  เชน  คาใชจายในการเลือก
ตั้ง  การจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การแขงขัน การ
ฝึกอบรมสัมมนา  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย คาชอดอกไม และพวงมาลา  เป็นตน

(2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร  เชน  คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 168 ลําดับที่ 1
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(3) โครงการเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกและเลือกตั้งซอม จํานวน 590,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกและ
เลือกตั้งซอม เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาเอกสาร คาแบบพิมพ
ตางๆ คาบัตรลงคะแนน  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0309.1/34570  ลงวันที่ 29  ธันวาคม  2563
    - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง ที่ ลต 0014/ว 953  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2564
    - เป็นไปตาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 218  ลําดับที่ 14

(4) โครงการองคการบริหารสวนตําบลเขาคอเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลเขา
คอเคลื่อนที่  เชน  คาจัดเตรียมสถานที่  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม เป็นตน
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 218
  ลําดับที่ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑตางๆ คาซอมแซมรถยนตสวน
กลาง  รถจักรยานยนต เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ   ไมบรรทัด แฟ้มสัน  ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ เครื่องคํานวณ
เลข กระดาษปกการด ลวดเย็บกระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็คเย็บ
กระดาษ  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัด
นิรภัย เข็มขัดสายรัดไฟฟ้า เทปพันเกลียว สายไฟฟ้า สวิทซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร หมอแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน  ถานไมค  หัวแรงไฟฟ้า เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน ชอน จาน  สอม  ไมกวาด ผาปูโต๊ะ  ถวย  ชาม กระจก
เงา  หมอน  มุง  เป็นตน
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร
รี่ ยางนอก  ยางใน  สายไมค เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัว
เทียน เบาะรถยนต แมแรง เข็มขัดนิรภัย กระจกโคงมน  เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าซ แก๊ส น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง  เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกัน  สี  ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาว
ดําที่ไดจากการลาง อัด ขยายภาพ ภาพถายดาวเทียม  เป็นตน
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ  แถบพิมพสําหรับพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 751,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน อบต.เขาคอ และสถานที่
ป็นทรัพยสินของ อบต.เขาคอ รับผิดชอบ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทในการติดตอ
ราชการ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท เป็นตน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน  คาไปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร  คาธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริการการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFIMS) เป็นตน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยว
กับการใชระบบอินเตอรเน็ต เป็นตน

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว๊บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

วันที่พิมพ : 14/9/2564  13:42:25 หนา : 7/64



งบลงทุน รวม 184,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไมนอย
กวา 24,000 BTU

จํานวน 39,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาดไมนอยกวา  24,000 BTU  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
    - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  24,000 BTU
    - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
    - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000  BTU ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
    - ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
    - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
    - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่อปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
       - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(2) ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก (แบบสูง) จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดไม
นอยกวา 90 x 45 x 180 เซ็นติเมตร  จํานวน  3  หลัง
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563
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(3) เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดละเอียด จํานวน 21,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    -  ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอตรั้ง
    - ขนาดกระดาษหลังทําลายความกวางระหวาง 3 - 5
 มิลลิเมตร
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(4) ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก (แบบต่ํา) จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดไม
นอยกวา 115 x40x85 เซ็นติเมตร  จํานวน  2  หลัง
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(5) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 9,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา
ออกงาน  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีรายละอียด ดังนี้
    - รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
    - สามารถบันทึกขอมูลได 100,000  รายการ
    - หนาจอ LCD
    - สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ
    - มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน
    - ราคาไมรวมคาติดตั้ง
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน  5
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT

(2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT
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(3) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink |Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  2
  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copie , Scanner , และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200  dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Netwoek Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขาย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
    14. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    15. สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT
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(4) เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
      2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1.366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n ,ac) และ Bluetooth
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดทําประชาคมจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดทําประชาคมจัดทําแผน
พัฒนา เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 219 ลําดับที่ 19

งานบริหารงานคลัง รวม 3,897,660 บาท
งบบุคลากร รวม 3,029,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,029,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,016,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษพนักงาน
สวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 891,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 57,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 705,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  และลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฝอก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเพยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาจางทําของ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา  เป็น
ตน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ  เชน  คาใชจายในการเลือก
ตั้ง  การจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การแขงขัน การ
ฝึกอบรมสัมมนา  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คาเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย คาชอดอกไม และพวงมาลา  เป็นตน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑตางๆ คาซอมแซมรถยนตสวน
กลาง  รถจักรยานยนต เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ   ไมบรรทัด แฟ้มสัน  ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ เครื่งคํานวน
เลข กระดาษปกการด ลวดเย็บกระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็คเย็บ
กระดาษ  เป็นตน
    -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัด
นิรภัย เข็มขัดสายรัดไฟฟ้า เทปพันเกลียว สายไฟฟ้า สวิทซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร หมอแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน  ถานไมค  หัวแรงไฟฟ้า เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าซ แก๊ส น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง  เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกัน  สี  ฟิลม แถบบรรทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาว
ดําที่ไดจากการลาง อัด ขยายภาพ ภาพถายดาวเทียม  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ  แถบพิมพสําหรับพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล  เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปษณีย เชน  คาโปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร  คาธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริการการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFIMS) เป็นตน

งบลงทุน รวม 163,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก (แบบต่ํา) จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดไม
นอยกวา 115 x 40 x 85  เซ็นติเมตร  จํานวน  2  หลัง
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(2) ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก (แบบสูง) จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดไม
นอยกวา 90 x 45 x 180 เซ็นติเมตร  จํานวน  8  หลัง
      - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563
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(3) ตูนิรภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูนิรภัย ขนาด 150  กิโลกรัม  จํานวน  1
  ตู  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - ภายนอกกวางไมนอยกวา 59 x ลึก 551 x สูง 76  เซ็นติ
เมตร
    - ภายในกวางไมนอยกวา 450 x ลคก 355 x สูง 547 เซ็นติ
เมตร
    - ภายในมี 1 แผนชั้น 1 ลิ้นชักพรอม 1 ลิ้นชักซอน
    - มาตรฐาน มอก.
    - เปลี่ยนรหัสได
    - สามารถกันไฟได 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 150 องคเซลเซียส
    - ระบบล๊อค Dimple Key
    - กุญแจ ป้องกันการปลอมแปลงดวยระบบลูกปนล๊อค 10
 ตําแหนง
    - ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
    - ลูกปนล๊อคทําจากสแตนเลสคุณภาพดี ป้องกันการกัดกรอน
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวนผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
  นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
     2. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 12 MB
     3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
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         3.2 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
         3.3 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอย
กวา 2 GB
    4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
    5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
    6. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
    8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    9. มีแป้นพิมพและเมาส
    10. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 
หนวย
      เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT

(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 Kav จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 Kva  
จํานวน  10  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
        เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
  กระทรวง  ICT

(3) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1
  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copie , Scanner , และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิตด
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200  dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Netwoek Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขาย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
    14. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    15. สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 381,760 บาท
งบบุคลากร รวม 329,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 329,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 329,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการรณรงคตอตานและเฝ้าระวังการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคตอตานและเฝ้าระวัง
การทุจริต   เชน  คาจัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร วา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นตน
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนาที่ 120  ลําดับที่ 51

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,095,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน ในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขา
คอ เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวิทยากร เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 115 ลําดับที่ 42

(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าองคการบริหารสวน
ตําบลเขาคอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ ประจําปีงบประมาณ 2565
 เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาอาหาร  อาหารวางและ
เครื่องดื่ม เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่ 119 ลําดับที่ 50
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(3) โครงการเจาบานที่ดีเป็นศรีเมืองชวงเทศกาลปีใหม ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเจาบานที่ดีเป็นศรีเมือง ชวง
เทศกาลปีใหม ประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาจัดเตรียมสถาน
ที่  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 157 ลําดับที่ 1

(4) โครงการเจาบานที่ดีเป็นศรีเมืองชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปี
งบประมาณ 2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเจาบานที่ดีเป็นศรีเมือง ชวง
เทศกาลสงกรานต เชน คาจัดเตรียมสถานที่  อาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 157  ลําดับที่ 1

(5) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ ประจําปี
งบประมาณ 2565 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 169  ลําดับที่  4

วันที่พิมพ : 14/9/2564  13:42:26 หนา : 22/64



(6) โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย ประจําปี
งบประมาณ 2565

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ดานสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ 2565
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใหความชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่  117  ลําดับที่ 22

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน  เสื้อ  กางเกง  รองเทา เข็มขัด ผาผูกคอ  ชุดดับเพลิง
รวมถึงชนิดภันไฟ ชุดประดาน้ํา เครื่องแตงกายสําหรับผูปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1135  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน  ขอตอทอง
เหลือง  สายสูบน้ํา  สายดับเพลิง  เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุจราจร จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร  ไฟสัญญาณ
กระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน  ไฟ
แวบ กระบองไฟ ป้ายไฟหยุดตรวจ  เป็นตน
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกอําเภอเขาคอ ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนาที่  121  ลําดับที่ 57

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,877,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,368,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,368,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,046,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 483,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย

คาเชาบาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดตาม
ระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฝอก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาจางทําของ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา  เป็น
ตน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ  เชน  คาใชจายในการเลือก
ตั้ง  การจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การแขงขัน การ
ฝึกอบรมสัมมนา  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย คาชอดอกไม และพวงมาลา  เป็นตน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑตางๆ คาซอมแซมรถยนตสวน
กลาง  รถจักรยานยนต เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ   ไมบรรทัด แฟ้มสัน  ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ เครื่องคํานวณ
เลข กระดาษปกการด ลวดเย็บกระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็คเย็บ
กระดาษ  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัด
นิรภัย เข็มขัดสายรัดไฟฟ้า เทปพันเกลียว สายไฟฟ้า สวิทซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร หมอแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน  ถานไมค  หัวแรงไฟฟ้า เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน ชอน จาน  สอม  ไมกวาด ผาปูโต๊ะ  ถวย  ชาม กระจก
เงา  หมอน  มุง  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกัน  สี  ฟิลม แถบบรรทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาว
ดําที่ไดจากการลาง อัด ขยายภาพ ภาพถายดาวเทียม  เป็นตน
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ  แถบพิมพสําหรับพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

งบลงทุน รวม 26,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) โต๊ะทํางานเหล็ก ชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ชนิด 4 ลิ้นชัก พรอม
กระจก  ขนาดไมนอยกวา  150 x 75 x 75 เซ็นติ
เมตร  จํานวน  1  ตัว
     - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(2) เกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงาน  จํานวน  2  ตัว
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,211,856 บาท
งบบุคลากร รวม 3,318,696 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,318,696 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,600,596 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนครู
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของครู
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,498,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 93,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 5,093,160 บาท

ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (โบนัส) เป็นตน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของครู  ซึ่งมีสิทธิไดตาม
ระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 2,055,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฝอก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาจางทําของ คาจางเหมาบริการตางๆ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา  เป็นตน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตางๆ เชน คารับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน   เป็นตน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่นๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ  เชน  คาใชจายในการเลือก
ตั้ง  การจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การแขงขัน การ
ฝึกอบรมสัมมนา  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย คาชอดอกไม และพวงมาลา  เป็นตน

(2) โครงการไหวแม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการไหวแม  เชน  คาดอกไม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่  เป็นตน
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 174
  ลําดับที่ 12
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(3) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,595,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริการสถานศึกษา  ดังนี้
    1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด  จํานวน  1,029,000  บาท
    2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ในสังกัด  จํานวน  340,000
  บาท
    3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  เป็นเงิน  226,000
  บาท  แยกเป็น
    - คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี
    - คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
    - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ  430 บาท/ปี
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา
ใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2551
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 174 ลําดับที่ 16

(4) โครงการประชุมผูปกครอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการประชุมผูปกครองของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
เตรียมสถานที่ เป็นตน
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 173
  ลําดับที่ 7
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(5) โครงการสงเสริมใหความรูผูปกครอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมใหความรูผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาอาหารและอาหารวาง  คาจัดเตรียม
สถานที่ เป็นตน
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 175
  ลําดับที่ 18

(6) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี 2565 เชน คาจัดเตรียมสถานที่  คาของรางวัล  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขัน พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 173  ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑตางๆ คาซอมแซมรถยนตสวน
กลาง  รถจักรยานยนต ทรัพยสินของ อบต.เขาคอ  เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 2,863,160 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ   ไมบรรทัด แฟ้มสัน  ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ เครื่องคํานวณ
เลข กระดาษปกการด ลวดเย็บกระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็คเย็บ
กระดาษ  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัด
นิรภัย เข็มขัดสายรัดไฟฟ้า เทปพันเกลียว สายไฟฟ้า สวิทซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร หมอแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน  ถานไมค  หัวแรงไฟฟ้า เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,693,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
    1. อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5
 ศูนย  และโรงเรียน  จํานวน  4  แหง  ในเขตความรับผิดชอบ
จํานวน  2,643,160  บาท
     2. ชอน จาน  สอม  ไมกวาด ผาปูโต๊ะ  ถวย  ชาม กระจก
เงา  หมอน  มุง  เป็นตน  จํานวน  50,000  บาท
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/1135  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ  แถบพิมพสําหรับพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง สายเคเบิ้ล  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
ความรับผิดชอบ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาอินเตอร
เน๊ต เป็นตน
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งบลงทุน รวม 180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) โต๊ะทํางานเหล็ก ชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ชนิด 4 ลิ้นชัก พรอม
กระจก  ขนาดไมนอยกวา 150 x 75 x 75 เซ็นติเมตร  จํานวน  2
  ตัว 
     - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(2) ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก (แบบต่ํา) จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  ขนาด
ไมนอยกวา  115 x40x85 เซ็นติเมตร  จํานวน  8  ตัว 
     - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(3) เกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงาน จํานวน  2
  ตัว  (ศพด.ชื่นจิตร , ศพด.กนกงาม)
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(4) ชุดโต๊ะ - เกาอี้ สําหรับนักเรียนปฐมวัยนั่งรับประทานอาหาร 
ขนาด 10 ที่นั่ง

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชุดโต๊ะ - เกาอี้ สําหรับนักเรียนปฐมวัยนั่งรับ
ประทานอาหาร ขนาด 10 ที่นั่ง จํานวน 10 ชุด  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
    - เป็นโต๊ะรับประทานอาหารพับได ขนาดไมนอย
กวา 60x200x50 เซ็นติเมตร
    - เกาอี้มานั่งยาวรับประทานอาหาร ขนาดไมนอย
กวา 30x200x30 เซ็นติเมตร
    - โครงโต๊ะ - เกาอี้ ผลิตจากเหล็กแป๊ปทั้งตัว มั่นคงแข็งแรง
    - หนาโต๊ะ - เกาอี้ ผลิตจากไมเพาะโครงการ ปูทับดวยแผนโฟ
เมกาสีขาว สามารถกันน้ํา กันความชื่น กันรอยขีดขวนได
    - - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
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พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1
  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copir , Scanner , และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิตด
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200  dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Netwoek Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขาย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
    14. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    15. สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ศพด.กนกงาม)
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT

(2) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  2
  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copir , Scanner , และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิตด
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200  dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Netwoek Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขาย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
    14. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    15. สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(ศพด.กนกงาม  ศพด.บานเพชรดํา)
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,620,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 4,620,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ จํานวน 4 แหง
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,292,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 674,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2902  ลงวันที่ 22  ธันวาคม 2560
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 194 ลําดับที่ 90

(2) โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาไข
เลือดออก  เชน  คาจัดซื้อทรายอะเบท  สารเคมีกําจัดยุง
ลาย  เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 176 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าซ แก๊ส น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง  เพื่อใชในการฉีดพนหมอกควัน  เป็นตน
 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เจลลาง
มือ  แอลกอฮอลฆาเชื้อโรค หนากากอนามัย  เป็นตน

งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

(1) เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน  2
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
    - ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
    - กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคกรประชาชน อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ดัง
นี้
    1. อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (อสค.) (หมูบาน
ละ 20,000 บาท
        - หมูที่ 2,3,5,6 ตําบลเขาคอ
           - หมูที่ 4, 5,6  ตําบลริมสีมวง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 179 - 193 ลําดับที่  18,21,27,30,81,86,87
    2. การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก (หมู
บานละ 20,000 บาท)
        - หมูที่  4,7,8,9,10,11,12,13,14 ตําบลเขาคอ
           เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 181 - 193 ลําดับที่ 25,34,37,40,43,46,49,52,55
    3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน (หมูบาน
ละ 20,000 บาท)
        - หมูที่ 1  ตําบลเขาคอ
        - หมูที่ 1 - 5  ตําบลสะเดาะพง
        - หมูที่ 1,2,3,  ตําบลริมสีมวง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 179 - 193 ลําดับที่  17,59,62,65,68,71,74,77,80
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

วันที่พิมพ : 14/9/2564  13:42:27 หนา : 40/64



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุ คนพิการ  เชน คาจัดเตรียมสถานที่  คาวิทยากร  คา
อาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เป็นตน
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2537
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หนาที่ 125 ลําดับที่ 1

(2) โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หนา 119  ลําดับที่ 24

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,750,540 บาท

งบบุคลากร รวม 2,084,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,084,940 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,351,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตามระเบียบ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 642,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 49,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 1,814,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย

คาเชาบาน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฝอก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาจางทําของ คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา เป็น
ตน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ  เชน  คาใชจายในการเลือก
ตั้ง  การจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การแขงขัน การ
ฝึกอบรมสัมมนา  คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย คาชอดอกไม และพวงมาลา  เป็นตน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑตางๆ คาซอมแซมรถยนตสวน
กลาง  รถจักรยานยนต เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 1,064,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน  สมุด  ปากกา  ดินสอ   ไมบรรทัด แฟ้มสัน  ธง
ชาติ ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ เครื่องคํานวณ
เลข กระดาษปกการด ลวดเย็บกระดาษ ซองชนิดตางๆ แม็คเย็บ
กระดาษ  เกาอี้พลาสติก  เป็นตน  
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัด
นิรภัย เข็มขัดสายรัดไฟฟ้า เทปพันเกลียว สายไฟฟ้า สวิทซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร หมอแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน  ถานไมค  หัวแรงไฟฟ้า เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี  แปรง
ทาสี ทราย  หิน  เหล็ก  ปูนซีเมนต ตะปู คอน  สิ่ว  ไม  เป็นตน
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร
รี่ ยางนอก  ยางใน  สายไมค เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัว
เทียน เบราะรถยนรต แมแรง เข็มขัดนีรภัย กระจกโคงมน  เป็น
ตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าซ แก๊ส น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ  แถบพิมพสําหรับพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง สายเคเบิ้น  เป็นตน
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

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

เพื่อจายเป็นคาบริการไปษณีย เชน  คาโปรษณีย คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร  คาธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริการการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFIMS) เป็นตน
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งบลงทุน รวม 1,851,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,851,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) เกออี้สําหรับผูปฏิบัติงาน จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูปฏิบัติงาน  จํานวน  7  ตัว
      - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(2) โต๊ะทํางานเหล็ก ชนิด 7 ลิ้นชัก จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ชนิด 7 ลิ้นชัก  พรอม
กระจก  ขนาดไมนอยกวา 150 x 75 x 75 เซ็นติเมตร  จํานวน  1
  ตัว
      - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(3) โต๊ะทํางานเหล็ก ชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ชนิด 4 ลิ้นชัก  พรอม
กระจก  ขนาดไมนอยกวา  120 x 65 x 75 เซ็นติเมตร จํานวน  2
  ตัว  
      - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

(4) โต๊ะอเนกประสงค จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค ขนาดไมนอย
กวา 75x180x75 เซ็นติเมตร  จํานวน  110  ตัว
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

(5) เต็นท จํานวน 493,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นท ขนาดไมนอยกวา 5 x 8 x 2.5 เซ็นติ
เมตร  โครงหลังคาทําดวยเหล็กอาบสังกะสี ตีนเสาเต็นททําดวย
เหล็กแผนขนาด 3 นิ้ว ผาใบกันน้ําได  จํานวน  17  หลัง
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
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(6) ถังเก็บน้ําพลาสติก จํานวน 892,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังเก็บน้ําพลาสติก ขนาดไมนอยกวา 2,000
 ลิตร  พรอมขาตั้ง  จํานวน  105  ใบ  มีคุณลักษณะ ดังนี้
    - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
    - ราคารวมขาตั้ง และไมรวมติดตั้ง
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  เดือน ธันวาคม 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนาที่ 113  ลําดับที่ 3

ครุภัณฑกอสราง

(1) เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน  จํานวน  1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
    - ใชเครื่องยนตเบนซิน
    - น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
    - แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
    - ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
     - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

(1) เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น  จํานวน  2  ก๊อก จํานวน 25,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอ ขนาด 2
 ก๊อก โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1. มีหัวก๊อกจายน้ํา โดยเป็น น้ํารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว
    2. เป็นเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบตอทอประปา
    3. มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง
    4. ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมนอยกวา 4 ลิตร
    5. ความจุถังเก็บน้ํารอน ไมนอยกวา 2 ลิตร
    6. ตัวเครื่องภายในอกและภายในทําดวยวัสดุหรือโลหะไมเป็น
สนิม
    7. ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยสแตนเลส เกรด 304 ไรสารตะกั่ว
    8. มีอุปกรณควบคุมการเปิด - ปิดน้ําน
    9. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
    10. ใชไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
    11.ราคาไมรวมคาติดตั้ง
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตราฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

วันที่พิมพ : 14/9/2564  13:42:27 หนา : 47/64



(1) เครื่องคอมพิวเตอร All  In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  2  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 Mb
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
      1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร
หลัก ที่มีความสามารถในการใชงานหนวยความจําแยกจากหนวย
ความจําหลัก ขนาดไมนอยกวา 2 Gb
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  2 Gb
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR-4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 Gb
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดวความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตังภายใน (Intermal) หรือ
ภายนอก (Extermal) จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครื่อขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD ( 1920x1080)
    - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g, n ,ac) 
และ Bluetooth
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT
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(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน  2  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 80 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT
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(3) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  2
  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copie , Scanner , และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิตด
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200  dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Netwoek Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขาย WiFi (IEEE 802.11b ,g,n) ได
    14. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    15. สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
    เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  กระทรวง  ICT
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  ไม
ตางๆ คอน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  สิ่ว  เลื่อย  เทปวัด
ระยะ สวานมือ อางลางมือ เครื่องยิงตะปู โถสวม  เป็นตน
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชน มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟ้า หัว
เชื่อมแก๊ส สารสมและคลอรีน เป็นตน
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร  เชน คาจัดสถานที่  คาวัสดุ  คาวิทยากร  คา
อาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เป็นตน
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2537
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หนา 115  ลําดับที่ 19
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(2) โครงการฝึกอบรมการทําอาหารและขนม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการทําอาหารและ
ขนม
เชน  คาวัสดุ  คาจัดสถานที่  คาวิทยากร  คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม เป็นตน
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2537
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 160  ลําดับที่ 2

(3) โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตอตานเพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตอ
ตานเพื่อเอาชนะยาเสพติด
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2537
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 200  ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ดังนี้
    1. อุดหนุนงบประมาณใหแกอําเภอเขาคอ ตามโครงการ
ประชารัฐรวมใจ รวมพลังสังคมพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  หนาที่ 115 ลําดับที่ 43
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
อําเภอเขาคอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอเขาคอ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 205  ลําดับที่ 13

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุใหกับหมูบานในเขตความรับผิดชอบ
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

    (1) อุดหนุนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอเขาคอ ตามโครงการแขงขันกีฬา ทองถิ่นสัมพันธอําเภอ
เขาคอ  จํานวน  40,000  บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 204  ลําดับที่ 10
    (2) อุดหนุนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอเขาคอ ตามโครงการแขงขันกีฬาทองที่ทองถิ่นสาน
สัมพันธความรวมมือในการปฏิบัติงานในตําบล หมูบานและ
ชุมชน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน 10,000  บาท
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 204  ลําดับที่ 9
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 950,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ประจําปี 2565 จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต ประจําปี 2565 เชน คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 206  ลําดับที่ 17

(2) โครงการงานรําลึกวีรชนผูเสียสละเขาคอ ประจําปี 2565 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการงานรําลึกวีรชนผูเสียสละเขา
คอ ประจําปี 2565  เชน  คาอาหาร  คาจัดสถานที่ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง  เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 206  ลําดับที่ 20

(3) โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คายานพาหนะ เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 206  ลําดับที่ 19
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งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ดังนี้
    (1) อุดหนุนงบประมาณใหแกอําเภอเขาคอ ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี ประจําปี 2565  จํานวน  35,000  บาท
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 208  ลําดับที่ 29
    (2) อุดหนุนงบประมาณใหแกอําเภอเขาคอ ตามโครงการสง
เสริม สืบสานประเพณีทองถิ่น กาชาดมะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ ประจําปี 2565  จํานวน  60,000  บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 208  ลําดับที่ 30
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 605,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคกรประชาชน ดังนี้
    (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 , 14 ตําบลเขา
คอ  ตามโครงการประเพณีปีใหมชาวไทยภูเขา หมูละ 33,000
 บาท  รวมเป็นเงิน  66,000  บาท
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 208  ลําดับที่ 27
    (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13  ตําบลเขาคอ  หมูที่ 1 - 5  ตําบล
สะเดาะพง  หมูที่ 1 - 6 ตําบลริมสีมวง  หมูบานละ 22,000
  บาท  รวมเป็นเงิน  462,000  บาท
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 208  ลําดับที่ 28
    (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 , 10  ตําบลเขา
คอ  ตามโครงการประเพณีปีใหมชาวไทยภูเขา หมูบาน
ละ 38,500  บาท  รวมเป็นเงิน  77,000  บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 208  ลําดับที่ 28
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกอบรมใหความรูผูประกอบการทองเที่ยวใหเป็นเจา
บานที่ดี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมใหความรูผูประกอบ
การทองเที่ยวใหเป็นเจาบานที่ดี
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 164  ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ดังนี้
    (1) อุดหนุนงบประมาณใหแกอําเภอเขาคอ ตามโครงการ
เทศกาลทองเที่ยวฤดูหนาว อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาคอ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 164  ลําดับที่ 11
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,558,400 บาท

งบลงทุน รวม 1,558,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,558,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 6 ตําบล
เขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 120,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย หมูที่ 6 ตําบลเขาคอ  อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
จํานวน  1  ชุด
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  หนาที่ 120  ลําดับที่ 1

(2) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเลาลือ

จํานวน 78,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุปกรณ  จํานวน  4  จุด  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเลาลือ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 198  ลําดับที่ 11

(3) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเพชรดํา

จํานวน 78,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุปกรณ  จํานวน  4  จุด  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเพชรดํา
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 198  ลําดับที่ 11

(4) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานป่าแดง

จํานวน 78,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุปกรณ  จํานวน  4  จุด  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานป่าแดง
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)   หนาที่ 198  ลําดับที่ 11
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(5) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชื่นจิตร

จํานวน 78,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุปกรณ  จํานวน  4  จุด  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานชื่นจิตร
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  หนาที่ 198  ลําดับที่ 11

(6) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรื่นฤดี

จํานวน 78,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุปกรณ  จํานวน  4  จุด  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรื่นฤดี
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)   หนาที่ 198  ลําดับที่ 11

(7) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสายหอกระจายขาว 
หมูที่ 10 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 167,600 บาท

. เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง
ตามสายหอกระจายขาว หมูที่ 10 ตําบลเขาคอ อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ   พาดสายระยะทาง 900 เมตร
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  หนาที่ 123  ลําดับที่ 3

(8) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งกลอง CCTV หมูที่ 11 ตําบลเขาคอ 
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 89,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้ง
กลอง CCTV หมูที่ 11 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ  จํานวน  4  จุด
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  หนาที่ 118  ลําดับที่ 2
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(9) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องออกกําลังหาย หมูที่ 11 ตําบล
เขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 120,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย หมูที่ 11 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ  จํานวน  1  ชุด
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)   หนาที่ 202  ลําดับที่ 1

10. โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) พรอม
อุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกนกงาม

จํานวน 78,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) พรอมอุปกรณ  จํานวน  4  จุด  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานกนกงาม
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)   หนาที่ 198  ลําดับที่ 11

11.โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสายหอกระจายขาว 
หมูที่ 12 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง
ตามสายหอกระจายขาว  หมูที่ 12 ตําบลเขาคอ  อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  หนาที่ 114  ลําดับที่ 15

12.โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสายหอกระจายขาว 
หมูที่ 1 ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 167,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง
ตามสายหอกระจายขาว หมูที่ 1 ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ  พาดสายระยะทาง 900 เมตร
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  หนาที่ 114  ลําดับที่ 16
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13.โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องออกกําลังหาย หมูที่ 1 ตําบลริม
สีมวง อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 120,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย หมูที่ 1 ตําบลริมสีมวง อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ  จํานวน 1 ชุด
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  หนาที่ 120  ลําดับที่ 2

14.โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสายหอกระจายขาว 
หมูที่ 4 ตําบลริมสีมวง อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 152,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง
ตามสายหอกระจายขาว หมูที่ 4 ตําบลริมสีมวง อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ  พาดสายระยะทาง 400  เมตร
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3  หนาที่ 114  ลําดับที่ 17

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 159,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
คอก จอบ เสียม พลั่ว เป็นตน

งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

(1) เครื่องตัดหญา จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  จํานวน  2  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
    - เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
    - เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
    - ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
    - พรอมใบมีด
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  เดือนธันวาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหแกสวนราชการ  ดังนี้
    1. อุดหนุนงบประมาณใหแกสํานักงานเกษตรอําเภอเขา
คอ ตามโครงการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโด
คุณภาพ  จํานวน  50,000  บาท
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หนาที่ 7  ลําดับที่ 21
         2. อุดหนุนงบประมาณใหแกสํานักงานเกษตรอําเภอเขา
คอ ตามโครงการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
คุณภาพ  จํานวน  50,000  บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หนาที่ 7  ลําดับที่ 22
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการองคการบริหารสวนตําบลเขาคอรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี
เขียว ประจําปีงบประมาณ  2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลเขา
คอรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว ประจําปีงบประมาณ 2565
 เชน  คาวัสดุ อุปกรณ อาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นตน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หยส
มรา 210  ลําดับที่ 2
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