
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

เขต/อ าเภอ ทุ่งสง    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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109  หมู่ที ่3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล - 

  เขต/อ าเภอ ทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  80110 
      

   
พื้นที ่ 116.00 ตารางกโิลเมตร 

   

ประชากรทั้งหมด 14,110 คน 

ชาย 6,927 คน 
หญิง 7,183 คน 

   
   

 ข้อมูล ณ วนัที ่27 ตุลาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ส่วนที ่1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

   

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
     
           บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาวอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาวจึงขอ
ช้ีแจงใหท่้านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปน้ี 
 1. สถานะการคลงั 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2563 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

สถานะการเงิน ดงัน้ี 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 41,020,742.32 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 12,266,847.45 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,636,085.32 บาท 
   1.1.4 รายการท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
   1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.2 เงินกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 73,341,503.62 บาท ประกอบดว้ย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 87,553.88 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จ านวน 694,142.06 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จ านวน 376,818.34 บาท 

   หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จ านวน 2,200.58 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 370.00 บาท 

   หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 30,304,068.76 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 41,876,350.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 10,634,786.56 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 58,479,178.07 บาท ประกอบดว้ย 
   งบกลาง จ านวน 18,805,846.50 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 18,788,553.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 10,469,018.57 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 5,353,680.00 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 25,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,037,080.00 บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 113,980.00 บาท 
  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 6,276,500.00 บาท 
  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,043,260.00 บาท 
  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ  านวน 0.00 บาท 

             

  ค าแถลงงบประมาณ     



 

 

 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 

        

          รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จดัเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 385,873.20 473,000.00 410,560.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

780,232.90 484,000.00 627,940.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 284,287.33 150,000.00 250,000.00 

  หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 0.00 5,000.00 3,000.00 

  หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จดัเกบ็เอง 1,450,393.43 1,112,000.00 1,291,500.00 

รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 32,922,003.81 30,388,000.00 31,708,500.00 

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

32,922,003.81 30,388,000.00 31,708,500.00 

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 41,987,667.00 39,500,000.00 40,000,000.00 

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

41,987,667.00 39,500,000.00 40,000,000.00 

รวม 76,360,064.24 71,000,000.00 73,000,000.00 

ค าแถลงงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 18,251,664.50 19,083,700.00 21,098,400.00 

  งบบุคลากร 17,733,838.93 21,368,420.00 22,039,400.00 

  งบด าเนินงาน 15,945,373.12 15,426,480.00 15,605,100.00 

  งบลงทุน 6,156,100.00 9,688,400.00 9,029,100.00 

  งบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 30,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 5,184,000.00 5,408,000.00 5,198,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 63,295,976.55 71,000,000.00 73,000,000.00 

รวม 63,295,976.55 71,000,000.00 73,000,000.00 



      

  

 

   

      

ส่วนที ่2 

ข้อบัญญัต ิ

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 



        

บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างขอ้บญัญติั  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,973,500 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,310,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 15,804,932 

  แผนงานสาธารณสุข 1,012,548 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,125,400 

  แผนงานเคหะและชุมชน 14,447,740 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 733,000 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 828,480 

  แผนงานการพาณิชย ์ 1,666,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 21,098,400 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 73,000,000 
 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

          องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

          อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 

                    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                  งาน 

งานบริหารทัว่ไป 
งานวางแผนสถิตแิละ

วชิาการ 
งานบริหารงานคลงั รวม 

  
งบ 

  
      
        
  งบบุคลากร 7,260,880 0 3,397,980 10,658,860 
      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,963,880 0 0 2,963,880 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,297,000 0 3,397,980 7,694,980 
  งบด าเนินงาน 2,983,800 70,000 1,138,340 4,192,140 
      ค่าตอบแทน 865,800 0 593,340 1,459,140 
      ค่าใชส้อย 1,140,000 70,000 270,000 1,480,000 
      ค่าวสัดุ 418,000 0 275,000 693,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 560,000 0 0 560,000 
  งบลงทุน 30,000 0 39,500 69,500 
      ค่าครุภณัฑ ์ 30,000 0 39,500 69,500 
  งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 0 0 30,000 
      รายจ่ายอ่ืน 30,000 0 0 30,000 
  งบเงนิอุดหนุน 23,000 0 0 23,000 

  



    เงินอุดหนุน 23,000 0 0 23,000 
                                รวม 10,327,680 70,000 4,575,820 14,973,500 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                  งาน 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั
การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคภีัย 

รวม 
   

งบ 
  

       
         
   งบบุคลากร 714,000 0 714,000 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 714,000 0 714,000 
   งบด าเนินงาน 131,000 335,000 466,000 
       ค่าตอบแทน 101,000 50,000 151,000 
       ค่าใชส้อย 30,000 185,000 215,000 
       ค่าวสัดุ 0 100,000 100,000 
   งบลงทุน 0 130,000 130,000 
       ค่าครุภณัฑ ์ 0 30,000 30,000 
       ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 100,000 100,000 
                                 รวม 845,000 465,000 1,310,000 
    

 
 
 
 

    



 
แผนงานการศึกษา 

              งาน 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

การศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 
   

งบ 
  

       
         
   งบบุคลากร 1,582,940 3,685,200 5,268,140 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,582,940 3,685,200 5,268,140 
   งบด าเนินงาน 403,510 4,956,482 5,359,992 
       ค่าตอบแทน 257,510 300,000 557,510 
       ค่าใชส้อย 63,000 1,726,800 1,789,800 
       ค่าวสัดุ 75,000 2,800,682 2,875,682 
       ค่าสาธารณูปโภค 8,000 129,000 137,000 
   งบลงทุน 29,000 251,800 280,800 
       ค่าครุภณัฑ ์ 29,000 251,800 280,800 
   งบเงนิอุดหนุน 0 4,896,000 4,896,000 
       เงินอุดหนุน 0 4,896,000 4,896,000 
                                 รวม 2,015,450 13,789,482 15,804,932 
    

 
 
 

    



 
แผนงานสาธารณสุข 

              งาน 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข 
รวม 

     
งบ 

  
         
           
     งบบุคลากร 317,520 317,520 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 317,520 317,520 
     งบด าเนินงาน 445,028 445,028 
         ค่าตอบแทน 95,660 95,660 
         ค่าใชส้อย 113,728 113,728 
         ค่าวสัดุ 235,640 235,640 
     งบลงทุน 10,000 10,000 
         ค่าครุภณัฑ ์ 10,000 10,000 
     งบเงนิอุดหนุน 240,000 240,000 
         เงินอุดหนุน 240,000 240,000 
                                   รวม 1,012,548 1,012,548 
      

 
 
 
 

    



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

              งาน 
งานสวสัดกิารสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 
รวม 

     
งบ 

  
         
           
     งบบุคลากร 901,000 901,000 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 901,000 901,000 
     งบด าเนินงาน 224,400 224,400 
         ค่าตอบแทน 151,400 151,400 
         ค่าใชส้อย 73,000 73,000 
                                   รวม 1,125,400 1,125,400 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

                  งาน 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู 

รวม 
  

งบ 
  

      
        
  งบบุคลากร 3,328,600 0 496,800 3,825,400 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,328,600 0 496,800 3,825,400 
  งบด าเนินงาน 1,803,140 300,000 1,446,400 3,549,540 
      ค่าตอบแทน 561,640 0 106,400 668,040 
      ค่าใชส้อย 430,000 300,000 1,110,000 1,840,000 
  



    ค่าวสัดุ 810,000 0 230,000 1,040,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 1,500 0 0 1,500 
  งบลงทุน 7,072,800 0 0 7,072,800 
      ค่าครุภณัฑ ์ 398,800 0 0 398,800 
      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6,674,000 0 0 6,674,000 
                                รวม 12,204,540 300,000 1,943,200 14,447,740 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

                  งาน 

งานกฬีาและนันทนาการ 
งานศาสนาวฒันธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

   
งบ 

  
       
         
   งบด าเนินงาน 645,000 49,000 694,000 
       ค่าใชส้อย 635,000 49,000 684,000 
       ค่าวสัดุ 10,000 0 10,000 
   งบเงนิอุดหนุน 0 39,000 39,000 
       เงินอุดหนุน 0 39,000 39,000 
                                 รวม 645,000 88,000 733,000 
    

 
 
 
 

    



แผนงานการเกษตร 

              งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และ

ป่าไม้ 
รวม 

   
งบ 

  
       
         
   งบบุคลากร 354,480 0 354,480 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 354,480 0 354,480 
   งบด าเนินงาน 374,000 100,000 474,000 
       ค่าตอบแทน 29,000 0 29,000 
       ค่าใชส้อย 345,000 100,000 445,000 
                                 รวม 728,480 100,000 828,480 
   แผนงานการพาณิชย์ 

                  งาน 

งานกจิการประปา รวม 
     

งบ 
  

         
           
     งบด าเนินงาน 200,000 200,000 
         ค่าใชส้อย 200,000 200,000 
     งบลงทุน 1,466,000 1,466,000 
         ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,466,000 1,466,000 
                                   รวม 1,666,000 1,666,000 
      

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานงบกลาง 

              งาน 

งบกลาง รวม 
     

งบ 
  

         
           
     งบกลาง 21,098,400 21,098,400 
         งบกลาง 21,098,400 21,098,400 
                                   รวม 21,098,400 21,098,400 
     



ข้อบญัญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 

                       โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราขอ้บญัญติัข้ึนไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว และโดยอนุมติัของนายอ าเภอทุ่งสง 

 
ขอ้ 1. ขอ้บญัญติั น้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ขอ้ 2. ขอ้บญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 
ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 73,000,000 บาท 

 
ขอ้ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เป็น
จ านวนรวมทั้งส้ิน 73,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

        แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,973,500 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,310,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 15,804,932 

  แผนงานสาธารณสุข 1,012,548 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,125,400 

  แผนงานเคหะและชุมชน 14,447,740 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 733,000 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 828,480 

  แผนงานการพาณิชย ์ 1,666,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 21,098,400 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 73,000,000 

    

 
 
 
 
 
 

   



 
ขอ้ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดงัน้ี  

        งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

        
 

ขอ้ 6. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาวปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

         ขอ้ 7. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาวมีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติัน้ี 
    
  ประกาศ ณ วนัท่ี  8 กนัยายน 2563. 
   

  

  
 

   

   
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 อ าเภอ ทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
   

 
    

                  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 456,000.00 -14.47 % 390,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 115,662.96 432,033.37 294,496.25 1,000.00 -44.00 % 560.00 

     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 186,444.91 98,326.66 72,614.95 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00 

     ภาษีป้าย 8,188.00 17,794.00 18,762.00 15,000.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีอากร 310,295.87 548,154.03 385,873.20 473,000.00     410,560.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

0.00 0.00 1,440.00 0.00 100.00 % 1,440.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ใบอนุญาตการขายสุรา 

2,541.40 2,861.50 2,783.90 2,500.00 8.00 % 2,700.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ใบอนุญาตการพนนั 

280.00 140.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการ
ควบคุมอาคาร 

17,178.55 11,410.60 10,694.80 11,000.00 -9.09 % 10,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 

0.00 431,440.00 465,080.00 431,000.00 5.34 % 454,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั 1,890.00 2,400.00 2,190.00 2,000.00 -10.00 % 1,800.00 



ทะเบียนพาณิชย ์
     ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูล
ฝอย 

476,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 600.00 4,320.00 1,110.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00 
     ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมาย
จราจรทางบก 

1,600.00 31,000.00 2,000.00 20,000.00 -90.00 % 2,000.00 

     ค่าปรับการผิดสญัญา 70,904.00 12,130.00 291,014.20 10,000.00 1,400.00 % 150,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ 
ขน ส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย 

0.00 20.00 20.00 100.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการ
ก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 

     ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ี
ใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร 

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาด
เอกชน 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการ
ควบคุมอาคาร 

400.00 790.00 900.00 900.00 0.00 % 900.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

575,193.95 499,512.10 780,232.90 484,000.00     627,940.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบ้ีย 233,071.57 223,761.96 284,287.33 150,000.00 66.67 % 250,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 233,071.57 223,761.96 284,287.33 150,000.00     250,000.00 



หมวดรายได้เบ็ดเตลด็               
     ค่าขายแบบแปลน 6,000.00 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 
     รายไดเ้บ็ดเตลด็อ่ืนๆ 71,880.00 202,906.72 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 77,880.00 202,906.72 0.00 5,000.00     3,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต ์

332,082.72 586,337.25 702,870.93 570,000.00 22.98 % 701,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

9,912,591.21 11,474,173.54 11,900,053.84 11,060,000.00 6.69 % 11,800,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จดัสรรรายไดฯ้ 

5,575,064.01 6,031,242.49 5,687,954.77 6,000,000.00 -6.67 % 5,600,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 195,261.86 247,485.40 197,433.72 240,000.00 -17.92 % 197,000.00 
     ภาษีสุรา 2,937,933.71 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 7,080,074.59 11,341,478.65 12,310,280.48 11,020,000.00 8.35 % 11,940,000.00 
     ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่
ดว้ยป่าไม ้

11,533.00 9,504.00 18,754.00 9,000.00 11.11 % 10,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 279,675.77 292,771.59 340,394.12 250,000.00 0.00 % 250,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 91,334.15 288,358.01 233,183.95 240,000.00 -16.67 % 200,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

1,205,479.00 1,088,246.00 1,530,568.00 991,000.00 1.92 % 1,010,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้ ้ า
บาดาล 

9,250.00 8,143.00 510.00 8,000.00 -93.75 % 500.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 27,630,280.02 31,367,739.93 32,922,003.81 30,388,000.00     31,708,500.00 

หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป               
     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี

38,708,575.74 39,016,702.00 41,987,667.00 39,500,000.00 1.27 % 40,000,000.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
รวมหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 38,708,575.74 39,016,702.00 41,987,667.00 39,500,000.00     40,000,000.00 

รวมทุกหมวด 67,535,297.15 71,858,776.74 76,360,064.24 71,000,000.00     73,000,000.00 



               
                           รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  73,000,000   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จดัเกบ็เอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 410,560 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 390,000 บาท 

    ประมาณการตามท่ีกฏหมายวา่ดว้ยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างก าหนด   

  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 560 บาท 

    
ประมาณการเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมของภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี 

  

  
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการเบ้ียปรับ เงินเพ่ิมของภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีภาษีป้าย 

  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 627,940 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้ ามนัเช้ือเพลิง จ านวน 1,440 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,700 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 454,000 บาท 

    
 
ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

  

  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 1,800 บาท 



    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าปรับการผดิสญัญา จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 900 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท 

  
ดอกเบ้ีย จ านวน 250,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 3,000 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
รายไดเ้บ็ดเตลด็อ่ืนๆ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   
รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
หมวดภาษีจดัสรร รวม 31,708,500 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ จ านวน 701,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 11,800,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 5,600,000 บาท 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 197,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 11,940,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 250,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 200,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จ านวน 1,010,000 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้ ้ าบาดาล จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา   
รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป รวม 40,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

จ านวน 40,000,000 บาท 

    
ประมาณการใกลเ้คียงกบัยอดวงเงินรวมท่ีได้บัจดัสรรในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 

  



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

อ าเภอทุ่งสง    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
        

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป               
 งานบริหารทัว่ไป               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080.00 532,080.00 524,340.00 532,080.00 0 % 532,080 
 

    
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

45,600.00 45,600.00 44,966.33 45,600.00 0 % 45,600 

     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 44,966.33 45,600.00 0 % 45,600 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 0 % 90,720 

 
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

2,339,880.00 2,328,540.00 2,339,880.00 2,339,880.00 -3.85 % 2,249,880 

 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,053,880.00 3,042,540.00 3,044,872.66 3,053,880.00     2,963,880 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 2,320,498.55 2,288,313.00 2,658,620.00 2,871,000.00 5.33 % 3,024,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 84,000.00 76,533.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 186,000.00 178,533.00 186,000.00 186,000.00 0 % 186,000 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,293,720.00 1,314,600.00 1,208,425.71 1,258,000.00 -26.55 % 924,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 185,220.00 180,900.00 159,642.86 157,000.00 -49.68 % 79,000 
 



รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,069,438.55 4,038,879.00 4,296,688.57 4,556,000.00     4,297,000 
 รวมงบบุคลากร 7,123,318.55 7,081,419.00 7,341,561.23 7,609,880.00     7,260,880 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 12,600.00 0.00 343,990.00 -4.36 % 329,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
     ค่าเช่าบา้น 178,400.00 131,000.00 204,500.00 378,000.00 11.11 % 420,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,050.00 32,112.75 80,209.00 86,800.00 -23.04 % 66,800 
 รวมค่าตอบแทน 213,450.00 175,712.75 284,709.00 808,790.00     865,800 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 220,986.00 102,446.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 141,431.00 205,000.00 12.2 % 230,000 
     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 8,750.00 10,500.00 13,654.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       3.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเลือกตั้ง 0.00 0.00 77,100.00 0.00 100 % 600,000 
       3.2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 
       3.3 ค่าของขวญั หรือเงินรางวลั 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

      
3.4 ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้
ดอกไม ้และ พวงมาลา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

       3.6 โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 71,174.00 37,347.25 33,056.00 100,000.00 -100 % 0 
       ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ผลงาน 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้
ดอกไม ้และ พวงมาลา 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0 

       ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0 % 0 
 



ดอกไม ้และพวงมาลา 

      

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
พระราชกรณียกิจและศึกษาดูงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเขาขาว จงัหวดันครศรีธรรมราช 

225,826.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย 0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 54,450.00 51,720.00 45,500.00 80,000.00 50 % 120,000 
 รวมค่าใช้สอย 702,186.00 203,013.25 312,741.00 406,700.00     1,140,000 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุส านกังาน 88,974.50 71,137.00 128,605.00 100,000.00 0 % 100,000 
     วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 7,560.00 37,379.00 29,145.00 -65.69 % 10,000 
     วสัดุงานบา้นงานครัว 0.00 0.00 5,970.00 5,000.00 100 % 10,000 
     วสัดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 23,713.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 121,594.00 113,388.00 87,850.00 100,000.00 -40 % 60,000 
     วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 85,870.00 50,000.00 -40 % 30,000 
     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -62.5 % 3,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 98,225.00 80,750.00 149,850.00 150,000.00 0 % 150,000 
     วสัดุอ่ืน 2,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมค่าวสัดุ 334,506.50 272,835.00 495,524.00 527,145.00     418,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 372,498.40 390,685.15 383,984.91 410,000.00 -7.32 % 380,000 
     ค่าบริการโทรศพัท ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
     ค่าบริการไปรษณีย ์ 23,211.00 26,196.00 19,606.00 35,000.00 -28.57 % 25,000 
 



    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 163,940.01 166,261.19 151,304.35 150,000.00 0 % 150,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 559,649.41 583,142.34 554,895.26 595,000.00     560,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,809,791.91 1,234,703.34 1,647,869.26 2,337,635.00     2,983,800 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑส์ านกังาน               
       ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีผูบ้ริหาร (พนกัพิง) สีด า 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  0.00 0.00 17,980.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจดัซ้ือเคร่ืองโทรสาร ระบบเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (รวมค่าติดตั้ง) 

0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0 

 
      

ค่าจดัซ้ือซุม้เฉลิมพระเกียรติ รัชการท่ี 
10 

0.00 0.00 159,000.00 0.00 0 % 0 

       ค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างานเหลก็ 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจดัซ้ือโตะ๊ท างานเหลก็พร้อมเกา้อ้ี 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าตูล้ิ้นชกัแฟ้มแขวน 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 19,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) 

0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0 

       เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน  0.00 0.00 0.00 28,600.00 -100 % 0 
 

      
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนงั (มรัะบ
บฟอกอากาศ) 

0.00 0.00 16,900.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) 

0.00 0.00 0.00 102,400.00 -100 % 0 

       ตูเ้หลก็บานเล่ือน กระจก  2 ชั้น 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 
       โตะ๊ประชุมสภา 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 
     ครุภณัฑก์ารเกษตร               
 



      ค่าจดัซ์อเคร่ืองเลือยยนต ์ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0 
     ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่               
       ค่าเคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 23,690.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว               
       ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์               
 

      
3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

0.00 0.00 29,800.00 0.00 0 % 0 

 
      

3.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล 

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 
เคร่ือง 

0.00 0.00 43,600.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

       ค่าจดัซ้ือจอแสดงภาพ  0.00 0.00 0.00 3,600.00 -100 % 0 
 

      
ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card Reader) 

0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0 

 
      

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล 

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์               
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
       1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 59,790.00 0.00 519,380.00 247,600.00     30,000 
   ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
 



      1.1 โครงการต่อเติมอาคารส านกัปลดั 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 
 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

              

 
      

ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงอาคารท่ีท า
การ อบต.และอาคารซ่ึงอยูใ่นการดูแล
ของ อบต.เขาขาว 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ปรับปรุงหอ้งประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขาขาว 

0.00 0.00 0.00 186,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 9,500.00 0.00 150,000.00 186,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 69,290.00 0.00 669,380.00 433,600.00     30,000 
   งบรายจ่ายอ่ืน               
   รายจ่ายอ่ืน               
     รายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
1. ประเภทค่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา 
วจิยั ประเมินผลหรือพฒันาระบบ
ต่างๆ 

0.00 0.00 25,000.00 0.00 100 % 30,000 

 

      

รายจ่ายอ่ืน 
     ประเภทค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วจิยั ประเมินผลหรือพฒันาระบบ
ต่างๆ  

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

 รวมรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00     30,000 
 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00     30,000 
   งบเงนิอุดหนุน               
   เงนิอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 15,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
1. อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบล
น ้ าตก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 



      
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
หลวงเสน  

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0 
       อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
 รวมเงนิอุดหนุน 15,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00     23,000 
 รวมงบเงนิอุดหนุน 15,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00     23,000 
 รวมงานบริหารทัว่ไป 9,042,400.46 8,364,122.34 9,706,810.49 10,429,115.00     10,327,680 
 งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใชจ่้ายในการจดัท าเวทีประชาคม 2,270.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการเวทีประชาคม 0.00 43,505.00 9,185.00 0.00 100 % 70,000 
 รวมค่าใช้สอย 2,270.00 43,505.00 9,185.00 0.00     70,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,270.00 43,505.00 9,185.00 0.00     70,000 
 รวมงานวางแผนสถิตแิละวชิาการ 2,270.00 43,505.00 9,185.00 0.00     70,000 
 งานบริหารงานคลงั               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 958,800.00 1,349,740.00 1,607,820.00 1,736,660.00 22.35 % 2,124,780 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 0.00 14,200.00 12,840.00 28,000.00 71.43 % 48,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 916,440.00 906,760.00 956,880.00 998,880.00 3.44 % 1,033,200 
 



    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 137,700.00 117,060.00 105,360.00 92,000.00 43.48 % 132,000 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,072,940.00 2,447,760.00 2,742,900.00 2,915,540.00     3,397,980 
 รวมงบบุคลากร 2,072,940.00 2,447,760.00 2,742,900.00 2,915,540.00     3,397,980 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

13,300.00 402,650.00 563,450.00 666,110.00 -33.44 % 443,340 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 10,800.00 3,300.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบา้น 72,000.00 98,800.00 114,800.00 144,000.00 -23.61 % 110,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,771.00 21,400.00 8,000.00 15,000.00 100 % 30,000 
 รวมค่าตอบแทน 113,071.00 533,650.00 689,550.00 835,110.00     593,340 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 207,224.00 384,063.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 191,175.00 144,800.00 -100 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       2.2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 100,278.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 57,120.00 79,235.00 0.00 40,000.00 150 % 100,000 
 

      
โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

0.00 0.00 201,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

จดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

24,825.00 399,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 44,050.00 62,605.00 56,710.00 40,000.00 -25 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 333,219.00 924,903.00 549,163.00 224,800.00     270,000 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุส านกังาน 120,760.00 138,103.90 90,949.00 120,000.00 -16.67 % 100,000 
 



    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 2,999.00 1,650.00 3,000.00 0 % 3,000 
     วสัดุงานบา้นงานครัว 6,560.00 6,705.00 12,940.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 850.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,350.00 4,565.00 5,060.00 10,000.00 -50 % 5,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 136,300.00 199,905.00 202,320.00 210,000.00 -28.57 % 150,000 
     วสัดุอ่ืน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
 รวมค่าวสัดุ 268,820.00 352,277.90 312,919.00 360,000.00     275,000 
 รวมงบด าเนินงาน 715,110.00 1,810,830.90 1,551,632.00 1,419,910.00     1,138,340 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑส์ านกังาน               
       เกา้อ้ีส านกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 
       เคร่ืองปรับอากาศ 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูก้ระจกบานเล่ือน 2 ชั้น 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเ้หลก็ 10,000.00 0.00 0.00 32,300.00 -100 % 0 
       ตูเ้หลก็ 4 ล้ินชกั 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเ้หลก็ทึบ 2 บาน 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเ้หลก็บานเล่ือนกระจก 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0 
       โตะ๊ท างานเหลก็ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
       โตะ๊ท างานเหลก็ พร้อมกระจก 0.00 0.00 23,700.00 0.00 0 % 0 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์               
       เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,590.00 0.00 29,800.00 0.00 0 % 0 
 

      
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอภาพขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

0.00 0.00 29,800.00 0.00 0 % 0 

 
      

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 



ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) 
      เคร่ืองพิมพ ์ 15,180.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       เคร่ืองพิมพ ์Multifunction  0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า 

0.00 0.00 8,900.00 0.00 0 % 0 

       เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก Inkjet Printer 0.00 0.00 14,200.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,590.00 0.00 0.00 5,000.00 -50 % 2,500 
 

      
อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์
(Smart Card Reader) 

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 105,360.00 44,800.00 106,400.00 62,700.00     39,500 
 รวมงบลงทุน 105,360.00 44,800.00 106,400.00 62,700.00     39,500 
 รวมงานบริหารงานคลงั 2,893,410.00 4,303,390.90 4,400,932.00 4,398,150.00     4,575,820 
 รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 11,938,080.46 12,711,018.24 14,116,927.49 14,827,265.00     14,973,500 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 216,420.00 227,340.00 19,720.00 114,600.00 58.81 % 182,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 50 % 12,000 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 127,080.00 130,920.00 233,338.06 249,000.00 88.35 % 469,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 24,000.00 34,939.45 36,000.00 41.67 % 51,000 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 367,500.00 382,260.00 287,997.51 407,600.00     714,000 
 รวมงบบุคลากร 367,500.00 382,260.00 287,997.51 407,600.00     714,000 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 45,600.00 20.61 % 55,000 

 



    ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
     ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 17,500.00 105.71 % 36,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,671.00 13,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 11,671.00 13,200.00 0.00 63,100.00     101,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ               
       รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 25,000.00     30,000 
 รวมงบด าเนินงาน 11,671.00 13,200.00 0.00 88,100.00     131,000 
 รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบ

ภายใน 
379,171.00 395,460.00 287,997.51 495,700.00     845,000 

 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 32,800.00 32,800.00 21,400.00 133.64 % 50,000 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 32,800.00 32,800.00 21,400.00     50,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ               
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       โครงการนกัเรียนปลอดภยัมีวนิยั 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100 % 5,000 
 



จราจร 

      
โครงการประชาสมัพนัธ์ขบัขี่ปลอดภยั
สวมหมวกนิรภยั 100 % 

9,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการประชาสมัพนัธ์ป้องกนัและ
ควบคุมไฟป่าตามภารกิจถ่ายโอน 

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100 % 10,000 

 
      

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยั
แลง้ 

0.00 0.00 52,500.00 57,200.00 -47.55 % 30,000 

 
      

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ 

64,880.00 31,180.00 31,610.00 0.00 100 % 100,000 

 
      

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาลและประเพณีต่างๆ  

0.00 0.00 0.00 15,855.00 -100 % 0 

 
      

โครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์
ป้องกนัไฟป่า 

19,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

ฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติั ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 166,100.00 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,190.00 0.00 0.00 65,000.00 -53.85 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 100,320.00 46,180.00 99,110.00 314,155.00     185,000 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
     วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 35,160.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 6,600.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
     วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 0.00 24,100.00 0.00 25,000.00 -20 % 20,000 
 รวมค่าวสัดุ 0.00 65,860.00 0.00 55,000.00     100,000 
 รวมงบด าเนินงาน 100,320.00 144,840.00 131,910.00 390,555.00     335,000 
 



  งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง               
       ค่าจดัซ้ือขอ้แยกน ้ าดบัเพลิง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจดัซ้ือสายส่งน ้ าดบัเพลิง 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจดัซ้ือหวัฉีดน ้ าดบัเพลิง 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์               
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 43,000.00 0.00 0.00 10,000.00     30,000 
   ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการติดตั้งสญัญาไฟกระพริบตาม
ทางแยกในต าบลเขาขาว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

 รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 
 รวมงบลงทุน 43,000.00 0.00 0.00 10,000.00     130,000 
 รวมงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย 143,320.00 144,840.00 131,910.00 400,555.00     465,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 522,491.00 540,300.00 419,907.51 896,255.00     1,310,000 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 816,120.00 864,420.00 923,056.00 1,095,000.00 24 % 1,357,760 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 54,000.00 11.11 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 125,880.00 101,140.00 138,000.00 143,500.00 3.11 % 147,960 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 16,925.00 21,420.00 21,500.00 -19.91 % 17,220 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,008,000.00 1,024,485.00 1,124,476.00 1,314,000.00     1,582,940 
 รวมงบบุคลากร 1,008,000.00 1,024,485.00 1,124,476.00 1,314,000.00     1,582,940 
 



  งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 127,000.00 -0.54 % 126,310 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 6,720.00 0.00 0.00 4,000.00 150 % 10,000 
     ค่าเช่าบา้น 60,800.00 63,600.00 70,200.00 112,000.00 -3.57 % 108,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,270.00 10,800.00 13,200.00 18,000.00 -26.67 % 13,200 
 รวมค่าตอบแทน 76,790.00 74,400.00 83,400.00 261,000.00     257,510 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 1,360.00 280.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 280.00 15,000.00 -66.67 % 5,000 
     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,000 
       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 42,316.00 45,063.00 11,735.00 46,000.00 -100 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000.00 4,950.00 3,150.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 45,676.00 50,293.00 15,165.00 73,000.00     63,000 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุส านกังาน 14,900.00 19,887.00 18,777.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 0.00 0.00 900.00 1,000.00 0 % 1,000 
     วสัดุงานบา้นงานครัว 0.00 2,000.00 1,580.00 2,000.00 0 % 2,000 
     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 25,000.00 59,820.00 59,915.00 50,000.00 0 % 50,000 
 รวมค่าวสัดุ 39,900.00 81,707.00 81,172.00 75,000.00     75,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 7,575.60 7,575.60 6,313.00 8,000.00 0 % 8,000 
 



รวมค่าสาธารณูปโภค 7,575.60 7,575.60 6,313.00 8,000.00     8,000 
 รวมงบด าเนินงาน 169,941.60 213,975.60 186,050.00 417,000.00     403,510 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑส์ านกังาน               
       เกา้อ้ีส านกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์               
 

      
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     29,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     29,000 
 รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 1,177,941.60 1,238,460.60 1,310,526.00 1,731,000.00     2,015,450 
 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 947,757.51 628,720.65 516,120.00 1,009,080.00 43.61 % 1,449,180 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,922,750.00 1,870,560.00 1,918,520.00 1,969,600.00 3.09 % 2,030,400 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 250,060.00 242,700.00 235,580.00 239,600.00 -14.18 % 205,620 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,120,567.51 2,741,980.65 2,670,220.00 3,218,280.00     3,685,200 
 รวมงบบุคลากร 3,120,567.51 2,741,980.65 2,670,220.00 3,218,280.00     3,685,200 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 280,710.00 3.31 % 290,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,900.00 4,150.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าตอบแทน 24,900.00 4,150.00 0.00 290,710.00     300,000 
   ค่าใช้สอย               
 



    รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 11,121.50 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 28,600.00 110,000.00 -90.91 % 10,000 
     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั) 
ส าหรับเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

537,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 90,067.00 119,152.00 76,738.00 100,000.00 -100 % 0 
       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
       โครงการธรรมกบัการท างาน 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบติังาน 

21,540.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยั
ทอ้งถ่ินไทยผา่นการเล่นศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

0.00 0.00 0.00 87,920.00 -100 % 0 

 
      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  โครงการอาหาร
กลางวนั 

1,548,400.00 1,355,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 0.00 26,660.00 -19.35 % 21,500 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 0.00 24,940.00 -31.03 % 17,200 

 
      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  

0.00 0.00 0.00 51,600.00 -33.33 % 34,400 

 



     ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 0.00 18,600.00 -19.35 % 15,000 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 0.00 17,400.00 -31.03 % 12,000 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

0.00 0.00 0.00 36,000.00 -33.33 % 24,000 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 0.00 119,000.00 -7.14 % 110,500 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 0.00 93,500.00 -18.18 % 76,500 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

0.00 0.00 0.00 187,000.00 0 % 187,000 

 
      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  

0.00 0.00 0.00 12,400.00 -19.35 % 10,000 

 



     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 0.00 11,600.00 -31.03 % 8,000 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -33.33 % 16,000 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 0.00 12,400.00 -19.35 % 10,000 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 0.00 11,600.00 -31.03 % 8,000 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -33.33 % 16,000 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 0.00 343,000.00 -7.14 % 318,500 

 
      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  

0.00 0.00 297,900.00 0.00 0 % 0 

 



     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว  

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น  

0.00 0.00 260,200.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 0.00 269,500.00 -34.55 % 176,400 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

0.00 0.00 0.00 499,800.00 0 % 499,800 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจดัการเรียนการ
สอน (รายหวั) ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 

0.00 503,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจดัการเรียนการ
สอน (รายหวั) ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 96,900.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
        ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั) 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 90,100.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 553,100.00 0.00 0 % 0 

 



      โครงการอาหารกลางวนั  ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 12,040.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

0.00 0.00 26,230.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

0.00 0.00 18,300.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าหนงัสือ ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 5,200.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0 

 



-ค่าหนงัสือเรียนส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นไสสา้น 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าหนงัสือเรียนส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

0.00 0.00 12,200.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 5,200.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

0.00 0.00 12,200.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบริการ
สถานศึกษา 
       ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั) 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 90 

0.00 0.00 185,300.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนบัสุนนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 11,180.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 41,900.00 4,500.00 291,200.00 50,000.00 0 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 2,257,828.50 1,987,452.00 2,009,988.00 2,136,920.00     1,726,800 
 



  ค่าวสัดุ               
     วสัดุส านกังาน 14,958.00 14,996.00 31,450.00 15,000.00 0 % 15,000 
     วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 7,920.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0 % 8,000 
     วสัดุงานบา้นงานครัว 18,749.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
     ค่าอาหารเสริม (นม) 1,419,192.20 1,745,407.32 2,430,059.22 2,841,800.00 -5 % 2,699,682 
     วสัดุก่อสร้าง 1,440.00 960.00 0.00 28,000.00 -89.29 % 3,000 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 530.00 2,000.00 1,500.00 3,000.00 0 % 3,000 
     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 9,000.00 0.00 10,000.00 60,000.00 -83.33 % 10,000 
     วสัดุการเกษตร 9,486.00 900.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00 29,665.00 29,945.00 30,000.00 0 % 30,000 
 รวมค่าวสัดุ 1,511,275.20 1,793,928.32 2,540,954.22 3,017,800.00     2,800,682 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 67,694.69 124,728.08 126,337.64 120,000.00 0 % 120,000 
     ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -80 % 1,000 
     ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 67,694.69 124,728.08 126,337.64 133,000.00     129,000 
 รวมงบด าเนินงาน 3,861,698.39 3,910,258.40 4,677,279.86 5,578,430.00     4,956,482 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑส์ านกังาน               
 

      
ค่าจดัซ้ือถงัน ้ าแบบไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 

0.00 0.00 24,900.00 0.00 0 % 0 

       เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 116,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเ้หลก็บานเล่ือนกระจก 14,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โตะ๊หมู่บูชา 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ               
 



      เคร่ืองเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
     ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่               
 

      
โทรทศัน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 151,800 

     ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว               
       เคร่ืองตดัหญา้  แบบขอ้แขง็ 0.00 0.00 9,450.00 0.00 0 % 0 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์               
 

      
 เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink 
Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 64,000.00 -100 % 0 

 
      

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

0.00 0.00 0.00 176,000.00 -100 % 0 

 
      

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านกังาน 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 46,400.00 -100 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 147,350.00 25,500.00 34,350.00 286,400.00     251,800 
   ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
 

      
ปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็บา้นทบันายเหลียว 

0.00 0.00 0.00 205,000.00 -100 % 0 

 
      

ปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0 

 
      

ปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สวนสมเด็จยา่ 90 (ติดกบัอาคาร 
กศน.) 

0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0 

     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค               
       โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน 499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



ศพด.สวนสมเด็จยา่ 90 

      
ปรับปรุงระบบประปาศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

0.00 0.00 0.00 50,900.00 -100 % 0 

 รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 499,000.00 0.00 0.00 595,900.00     0 
 รวมงบลงทุน 646,350.00 25,500.00 34,350.00 882,300.00     251,800 
   งบเงนิอุดหนุน               
   เงนิอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,323,000.00 5,311,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
 โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม  

0.00 0.00 0.00 1,077,140.00 -100 % 0 

 
      

1.โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง        

0.00 0.00 2,106,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

2.โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นไสสา้น 

0.00 0.00 708,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

3.โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนวดันิคมคีรี 

0.00 0.00 369,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

4.โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นเขาตาว  

0.00 0.00 598,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

5.โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม  

0.00 0.00 1,141,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นเขาตาว  

0.00 0.00 0.00 572,980.00 -100 % 0 

 
      

โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นเขาตาว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 628,000 

 
      

โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,048,000 

 
      

โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นไสสา้น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 748,000 

 



      
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นไสสา้น 

0.00 0.00 0.00 725,980.00 -100 % 0 

 
      

โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนวดันิคมคีรี 

0.00 0.00 0.00 348,960.00 -100 % 0 

 
      

โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนวดันิคมคีรี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 392,000 

 
      

โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 

0.00 0.00 0.00 2,073,020.00 0.34 % 2,080,000 

 รวมเงนิอุดหนุน 5,323,000.00 5,311,000.00 4,922,000.00 4,798,080.00     4,896,000 
 รวมงบเงนิอุดหนุน 5,323,000.00 5,311,000.00 4,922,000.00 4,798,080.00     4,896,000 
 รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 12,951,615.90 11,988,739.05 12,303,849.86 14,477,090.00     13,789,482 
 งานระดบัมธัยมศึกษา               
   งบเงนิอุดหนุน               
   เงนิอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงนิอุดหนุน 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงนิอุดหนุน 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานระดบัมธัยมศึกษา 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00     0 
 งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั               
   งบเงนิอุดหนุน               
   เงนิอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงนิอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดบั 0.00 40,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมแผนงานการศึกษา 14,209,557.50 13,347,199.65 13,614,375.86 16,208,090.00     15,804,932 
 แผนงานสาธารณสุข               
 



งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 247,260.00 0.00 0.00 0.00 100 % 317,520 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 247,260.00 0.00 0.00 0.00     317,520 
 รวมงบบุคลากร 247,260.00 0.00 0.00 0.00     317,520 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,460 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
     ค่าเช่าบา้น 36,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,756.75 0.00 0.00 0.00 100 % 4,200 
 รวมค่าตอบแทน 38,756.75 0.00 0.00 0.00     95,660 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 20,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,128 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 4,080.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,600 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 24,230.00 0.00 0.00 0.00     113,728 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,900.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 64,413.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
 



    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,640 
     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,152.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 รวมค่าวสัดุ 77,465.00 0.00 0.00 0.00     235,640 
 รวมงบด าเนินงาน 140,451.75 0.00 0.00 0.00     445,028 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์               
 

      
ค่าเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (30หนา้/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง 

7,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์               
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 7,900.00 0.00 0.00 0.00     10,000 
 รวมงบลงทุน 7,900.00 0.00 0.00 0.00     10,000 
   งบเงนิอุดหนุน               
   เงนิอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์               
       อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000 
 รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     240,000 
 รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     240,000 
 รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 395,611.75 0.00 0.00 0.00     1,012,548 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 0.00 262,282.00 279,780.00 300,000.00 -100 % 0 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 262,282.00 279,780.00 300,000.00     0 
 รวมงบบุคลากร 0.00 262,282.00 279,780.00 300,000.00     0 
   งบด าเนินงาน               
 



  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 24,970.00 -100 % 0 

     ค่าเช่าบา้น 0.00 36,000.00 41,000.00 48,000.00 -100 % 0 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,800.00 5,000.00 -100 % 0 
     เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 4,543.25 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 40,543.25 45,800.00 77,970.00     0 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 23,676.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 22,738.00 52,460.00 -100 % 0 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

2.1 โครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอย
แบบบูรณาการ 

0.00 0.00 70,250.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 440.00 6,292.00 664.00 -100 % 0 
 

      
โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการ 

0.00 38,871.00 0.00 37,203.00 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 9,370.00 6,200.00 20,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 72,357.00 105,480.00 110,327.00     0 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 5,390.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 43,335.00 12,250.00 27,000.00 -100 % 0 
     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 111,000.00 138,000.00 162,300.00 -100 % 0 
 รวมค่าวสัดุ 0.00 159,725.00 150,250.00 209,300.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 272,625.25 301,530.00 397,597.00     0 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
 



    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์               
 

      
2.1เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

0.00 0.00 29,800.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์               
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 29,800.00 10,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 29,800.00 10,000.00     0 
   งบเงนิอุดหนุน               
   เงนิอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0 
       อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0 
 รวมเงนิอุดหนุน 0.00 200,000.00 200,000.00 240,000.00     0 
 รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 200,000.00 200,000.00 240,000.00     0 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0.00 734,907.25 811,110.00 947,597.00     0 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 395,611.75 734,907.25 811,110.00 947,597.00     1,012,548 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์               
 งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 576,120.00 607,440.00 640,380.00 688,000.00 5.09 % 723,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 129,240.00 133,200.00 137,280.00 143,000.00 4.2 % 149,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 24,000.00 22,140.00 24,000.00 -54.17 % 11,000 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 747,360.00 782,640.00 817,800.00 873,000.00     901,000 
 รวมงบบุคลากร 747,360.00 782,640.00 817,800.00 873,000.00     901,000 
 



  งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 75,140.00 1.94 % 76,600 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 
     ค่าเช่าบา้น 0.00 39,000.00 40,000.00 48,000.00 25 % 60,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,750.00 34,000.00 2,709.00 2,180.00 120.18 % 4,800 
 รวมค่าตอบแทน 27,750.00 73,000.00 42,709.00 130,320.00     151,400 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 39,700.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 15,576.51 20,760.00 34,000.00 -11.76 % 30,000 
 

      
โครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากผูสู้งวยั
สู่คนรุ่นใหม่ต าบลเขาขาว  

0.00 6,400.00 16,217.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการเยีย่มบา้นเด็กและเยาวชน
ต าบลเขาขาว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

โครงการอบรมทศันศึกษาดูงานของผู ้
สูงวยัต าบลเขาขาว 

18,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางกฎหมาย
เบ้ืองตน้แก่ผูสู้งอาย ุ

0.00 0.00 0.00 27,854.00 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
 รวมค่าใช้สอย 18,900.00 61,676.51 36,977.00 64,854.00     73,000 
 รวมงบด าเนินงาน 46,650.00 134,676.51 79,686.00 195,174.00     224,400 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
 



    ครุภณัฑส์ านกังาน               
       ค่าจดัซ้ือตูเ้หลก็    จ านวน 1 ตู ้ 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0 
     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์               
 

      
จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลแบบท่ี 2* (จอภาพขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  

0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 29,500.00 5,500.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 29,500.00 5,500.00 0.00     0 
 รวมงานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 794,010.00 946,816.51 902,986.00 1,068,174.00     1,125,400 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 794,010.00 946,816.51 902,986.00 1,068,174.00     1,125,400 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 996,780.00 1,060,320.00 1,157,144.19 1,277,120.00 42.14 % 1,815,360 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 102,000.00 0 % 102,000 
     ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 170,040.00 179,940.00 190,500.00 216,360.00 5.16 % 227,520 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 817,060.00 911,323.00 950,720.00 1,041,600.00 0.7 % 1,048,860 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 122,925.00 119,931.00 110,740.00 112,740.00 -12.31 % 98,860 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,166,805.00 2,331,514.00 2,469,104.19 2,749,820.00     3,328,600 
 รวมงบบุคลากร 2,166,805.00 2,331,514.00 2,469,104.19 2,749,820.00     3,328,600 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 253,090.00 1.8 % 257,640 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 7,560.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 



    ค่าเช่าบา้น 133,200.00 136,000.00 151,970.00 238,000.00 10.92 % 264,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,800.00 12,258.00 13,900.00 30,000.00 0 % 30,000 
 รวมค่าตอบแทน 151,560.00 148,258.00 165,870.00 531,090.00     561,640 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 193,650.00 218,380.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 196,600.00 330,000.00 -24.24 % 250,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

        ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
       2.1 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 53,506.00 18,133.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 2,332.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 21,706.00 9,000.00 66,600.00 80,000.00 0 % 80,000 
 รวมค่าใช้สอย 217,688.00 280,886.00 281,333.00 460,000.00     430,000 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุส านกังาน 70,183.00 66,898.00 89,917.00 150,000.00 0 % 150,000 
     วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 272,145.00 132,068.00 286,851.00 100,000.00 50 % 150,000 
     วสัดุงานบา้นงานครัว 7,130.00 4,415.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วสัดุก่อสร้าง 902,820.00 913,859.00 1,174,222.00 1,546,000.00 -87.06 % 200,000 
     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 9,000.00 0.00 57,600.00 80,000.00 0 % 80,000 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,030.00 16,680.00 56,406.00 80,000.00 -37.5 % 50,000 
     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร์ 107,760.00 83,040.00 71,580.00 150,000.00 0 % 150,000 
     วสัดุอ่ืน 7,435.00 3,850.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 รวมค่าวสัดุ 1,392,503.00 1,220,810.00 1,736,576.00 2,116,000.00     810,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าบริการโทรศพัท ์ 1,284.00 1,284.00 1,177.00 1,500.00 0 % 1,500 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 1,284.00 1,284.00 1,177.00 1,500.00     1,500 
 



รวมงบด าเนินงาน 1,763,035.00 1,651,238.00 2,184,956.00 3,108,590.00     1,803,140 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑส์ านกังาน               
       เกา้อ้ีผูบ้ริหาร 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 
       เกา้อ้ีส านกังาน 0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0 
       ตูล้ิ้นชกั 4 ชั้น 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเ้หลก็บานทึบใหญ่ 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเ้หลก็บานเล่ือนกระจก 2 ชั้น 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โตะ๊ท างานเหลก็พร้อมเกา้อ้ี 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภณัฑก์ารเกษตร               
       2.1 เคร่ืองสูบน ้ า 0.00 0.00 234,000.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองสูบน ้ า 0.00 0.00 0.00 270,000.00 -100 % 0 
 

      
เคร่ืองสูบน ้ าแบบซบัเมริส์เบ้ิล ขนาด 1 
แรงมา้ จ านวน 5 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,500 

 
      

เคร่ืองสูบน ้ าแบบซบัเมริส์เบ้ิล ขนาด 
1.5 แรงมา้ จ านวน 15 เคร่ือง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000 

     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์               
 

      
1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบ 2* 

0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       1.3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card Reader) 

0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0 

       เคร่ืองพิมพ ์ 0.00 0.00 0.00 85,000.00 -92.59 % 6,300 
       เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 11,180.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 15,090.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

      
3.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

0.00 0.00 47,370.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 50,180.00 49,890.00 291,770.00 378,500.00     398,800 
   ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายบา้นนายช านาญ พนัธ์เสง่ียม 
หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายบา้นนายสุชาติ คงหอม หมู่ท่ี 
6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 355,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายบา้นนายไสว รัตนพนัธ์ หมู่ท่ี 
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล 
(Cape Seal) สายบา้นนางแกว้ หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 473,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล 
(Cape Seal) สายบา้นนายทว ีสงัขแ์กว้ 
- นางเหิม หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเค
พซีล (Para Cape Seal) ซอยบา้นลุง
สวสัด์ิ หมู่ท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 489,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเค
พซีล (Para Cape Seal) สายซอยบา้น
ลุงเท่ง- ในท่ีนา หมู่ท่ี 12 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 473,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเค
พซีล (Para Cape Seal) สายบา้นนาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 489,000 

 



เลก็ - หว้ยหวายแดง หมู่ท่ี 8 

      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา-
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  ( Para Aspaitic 
Concrete ) สายบา้นนายประสิทธ์ิ ทอง
พลดั หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 488,000 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา-
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต (Para Aspaitic 
Concrete ) สายป้อมอปพร - ขา้งเข่ือน 
หมู่ท่ี 10 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 488,000 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต (Para Aspaitic 
Concrete) สายหนา้วดัพนัธวาราม - ส่ี
แยกบา้นผูช่้วยนอ้ย หมู่ท่ี 11 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 489,000 

 

      

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหลก็จุดถนนสายบา้น
นายบุญฤทธ์ิ  เคี่ยมขาว - นายวฒิุชยั 
เหมทานนท ์หมู่ท่ี 12 - 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

 
      

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหลก็จุดถนนสายบา้น
นายประคอง สมศกัด์ิ หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 254,000 

 

      

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา-
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  ( Para Aspaitic 
Concrete ) ถนนซอยโรงงานยาง 
หน่วย 5 หมู่ท่ี 7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 309,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นนาย
คล่อง หนูภยัยนัต ์หมู่ท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 205,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนสายแพรกแดง 
- บา้นนายบรรยาย ทองเหลือ หมท่ีู 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 182,000 

 



      
โครงการปรับปรุงท่อลอดถนนจุดบา้น
นายช านาญ พนัธ์เสง่ียม หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000 

 
      

โครงการวางท่อระบายน ้ า คสล.
ทางเขา้ประปาหมู่บา้นจุดทุ่งคอ้ หมู่ท่ี 
7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 52,000 

 
    

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

              

       ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00     6,674,000 
 รวมงบลงทุน 50,180.00 49,890.00 291,770.00 388,500.00     7,072,800 
 รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,980,020.00 4,032,642.00 4,945,830.19 6,246,910.00     12,204,540 
 งานไฟฟ้าถนน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,209,500.00 2,152,000.00 710,899.00 -57.8 % 300,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 3,209,500.00 2,152,000.00 710,899.00     300,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 3,209,500.00 2,152,000.00 710,899.00     300,000 
   งบลงทุน               
   ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค               
 

      
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บา้นนายประสิทธ์ิ  ทองพลดั หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บา้นนายสุนนัท ์บุญช่วย หมู่ท่ี 3 

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุด
บา้นนางสุภา จิตจ านงค ์- บา้นนาย

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0 

 



สิทธ์ิ พลดับุญทอง หมู่ท่ี 4 

      
12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บา้นนายนิคม มีเถ่ือน เขตหมู่ท่ี 12 หมู่
ท่ี 7 

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

13. โครงการปรับปรุงถนนจุดบา้นนาง
หนูพิน บุญยิง่ หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 261,900.00 0.00 0 % 0 

 
      

14. โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น
นายสมยศ ยิม้สุด หมู่ท่ี 12 

0.00 0.00 224,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หว้ยชา้งตาย หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ซอยวดัพนัธวาราม (ตอนท่ี 1) หมู่ท่ี 11 

0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บา้นนายเจียม - บา้นช่องเหรียง หมู่ท่ี 
10 

0.00 0.00 494,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยาง (ต่อเน่ือง)ซอย
ควนลูกเห็บ - บา้นผูช่้วยนอ้ย หมู่ท่ี 3 

498,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบา้นตาซุน้ - 
บ่อดิน หมู่ท่ี 1  

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองมิน - ส่ี
แยกตน้ออ้ หมู่ท่ี 7 

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายช่องไทรฮวง 
หมู่ท่ี 8 

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยราษฎร์
บ ารุง (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 2 

498,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยโรงเล่ือย 
(ตอนท่ี 2) หมู่ท่ี 11 

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นนางบุญ 0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0 
 



เรือน - รพ.สต.บา้นไร่เหนือ หมู่ท่ี 6 

      
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นนายทว ี- 
บา้นนางเหิม (ตอนท่ี 3) หมู่ท่ี 4 

498,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นนายเท่ียง 
หนูราม - องคก์ารสวนยาง หมู่ท่ี 5 

498,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นผูใ้หญ่
สมพงศ ์หมู่ท่ี 6 

498,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายป้อมขา้ง
เขื่อน หมู่ท่ี 10 

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน่วย 10 
(ตอนท่ี 4) หมู่ท่ี 12 

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนา้อนามยั 
หมู่ท่ี 9 

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ขา้งบา้นนายสหสั  รัฐกลุ หมู่ท่ี 12      

0.00 0.00 0.00 286,200.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ขา้งวดันิคมคีรี – บา้นนายเฟือง เมืองมี
ศรี หมู่ท่ี 1  

0.00 494,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บา้นนายวริิยะ  ไชยจิตต ์หมู่ท่ี 2  

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ซอยเข่ือน หมู่ท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ซอยราษฎร์บ ารุง (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 2  

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ซอยลุงเท่ง – ในท่ีนา หมู่ท่ี 12 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บา้นนายทว ีสงัขแ์กว้-บา้นนางเหิม หมู่

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



ท่ี 4  

      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บา้นนายบุญเรือน หมู่ท่ี 3  

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บา้นนายสุนนัท ์บุญช่วย หมู่ท่ี 3          

0.00 0.00 0.00 546,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บา้นลุงเลียบ หมู่ท่ี 8                         

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ศาลาประชุมหมู่บา้น หมู่ท่ี 8  

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนน
สายบา้นนายล่ียม หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 270,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นนาย
ประสิทธ์ิ  พลูชู – ถึงบา้นนายประทิพย ์ 
หนูแกว้ หมู่ท่ี 2  

0.00 420,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนซอยเขาตาว – 
ป่ายาง หมู่ท่ี 12 

0.00 0.00 0.00 158,500.00 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นนาย
สุนนัท ์ บุญช่วย หมู่ท่ี 3   

0.00 0.00 0.00 79,000.00 -100 % 0 

 
      

ปรับปรุงถนนสายบา้นนายเล่ียม - 
ถนนสายบา้นนายทอง หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 123,000.00 -100 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

              

       ค่าบ ารุงรักษาทาง 3,489,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 9,472,400.00 3,389,000.00 3,927,900.00 3,428,700.00     0 
 รวมงบลงทุน 9,472,400.00 3,389,000.00 3,927,900.00 3,428,700.00     0 
 รวมงานไฟฟ้าถนน 9,472,400.00 6,598,500.00 6,079,900.00 4,139,599.00     300,000 
 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู               
 



  งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 72,800.00 500 % 436,800 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 500 % 60,000 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 82,800.00     496,800 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 82,800.00     496,800 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,400 

     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,300 % 70,000 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 5,000.00     106,400 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 1,418,500.00 1,441,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 1,441,000.00 1,572,000.00 -31.3 % 1,080,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะใน
ครัวเรือน 

49,120.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,467,620.00 1,441,000.00 1,441,000.00 1,572,000.00     1,110,000 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุงานบา้นงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 650 % 150,000 
     วสัดุเคร่ืองแตง่กาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     230,000 
 



รวมงบด าเนินงาน 1,467,620.00 1,441,000.00 1,441,000.00 1,597,000.00     1,446,400 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง               
       ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00     0 
 รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,467,620.00 1,441,000.00 1,441,000.00 4,079,800.00     1,943,200 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 14,920,040.00 12,072,142.00 12,466,730.19 14,466,309.00     14,447,740 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
   งบลงทุน               
   ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
 

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงคใ์นสระน ้ า หมู่ท่ี 5             

0.00 0.00 497,000.00 294,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 497,000.00 294,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 497,000.00 294,000.00     0 
 รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
0.00 0.00 497,000.00 294,000.00     0 

 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 0.00 16,158.00 14,118.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 16,158.00 14,118.00 0.00     0 
 



รวมงบด าเนินงาน 0.00 16,158.00 14,118.00 0.00     0 
   งบเงนิอุดหนุน               
   เงนิอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน               
 

      
อุดหนุนสภาองคก์รชุมชนต าบลเขา
ขาว 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 
 รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 16,158.00 14,118.00 20,000.00     0 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 16,158.00 511,118.00 314,000.00     0 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ               
 งานกฬีาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 18,000.00 19,600.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 16,360.00 25,000.00 0 % 25,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการแข่งขนักรีฑานกัเรียน 
เยาวชนและประชาชน ระดบัต าบล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

 
      

โครงการแข่งขนักีฬา  อบต.เขาขาวคพั 
ตา้นยาเสพติด 

0.00 0.00 295,600.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขนักีฬา อบต.เขาขาวคพั 
ตา้นยาเสพติด 

249,435.00 256,415.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขนักีฬา อบต.เขาขาวคพั 
ตา้นยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

       โครงการจดัการแข่งขนักรีฑานกัเรียน 272,072.00 257,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



เยาวชนและประชาชนระดบัต าบล 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 207,500.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 559,507.00 740,815.00 311,960.00 35,000.00     635,000 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 11,338.50 14,646.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าวสัดุ 11,338.50 14,646.00 0.00 10,000.00     10,000 
 รวมงบด าเนินงาน 570,845.50 755,461.00 311,960.00 45,000.00     645,000 
   งบลงทุน               
   ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง               
 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

              

 
      

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจ า
ต าบลเขาขาว 

299,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 299,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 299,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานกฬีาและนันทนาการ 869,845.50 755,461.00 311,960.00 45,000.00     645,000 
 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ               
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขนั 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 

 
      

ค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขนั 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 



      โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000 
       โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 89,716.00 69,880.00 41,600.00 45,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา
และผูน้ าในศาสนาพิธี 

0.00 27,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 89,716.00 97,580.00 41,600.00 49,000.00     49,000 
 รวมงบด าเนินงาน 89,716.00 97,580.00 41,600.00 49,000.00     49,000 
   งบเงนิอุดหนุน               
   เงนิอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 24,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการ การจดังานเทศกาลประเพณี
ชกัพระ อ าเภอทุ่งสง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการ การจดังานเทศกาลประเพณี
ชกัพระ อ าเภอทุ่งสง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

       โครงการ การจดังานประเพณีเดือนสิบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000 
       โครงการ การจดังานประเพณีเดือนสิบ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการการจดังานเทศกาลประเพณี
ชกัพระอ าเภอทุ่งสง 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

       โครงการจดังานประเพณีเดือนสิบ 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการสืบสานประพณีวฒันทอ้งถ่ิน 
"ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาต"ุ 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน " ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึน
ธาต ุ" 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึน
ธาต”ุ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 

 รวมเงนิอุดหนุน 24,000.00 37,000.00 39,000.00 39,000.00     39,000 
 



รวมงบเงนิอุดหนุน 24,000.00 37,000.00 39,000.00 39,000.00     39,000 
 รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 113,716.00 134,580.00 80,600.00 88,000.00     88,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 983,561.50 890,041.00 392,560.00 133,000.00     733,000 
 แผนงานการเกษตร               
 งานส่งเสริมการเกษตร               
   งบบุคลากร               
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนกังาน 268,980.00 117,344.00 0.00 160,700.00 21.12 % 194,640 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 141,840 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000 
 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 268,980.00 117,344.00 0.00 160,700.00     354,480 
 รวมงบบุคลากร 268,980.00 117,344.00 0.00 160,700.00     354,480 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

30,900.00 0.00 0.00 29,610.00 -2.06 % 29,000 

 รวมค่าตอบแทน 30,900.00 0.00 0.00 29,610.00     29,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -4.76 % 20,000 
 

      
โครงการครัวเรือนตน้แบบ ครอบครัว
พอเพียง 

128,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการจดังานวนัเกษตรต าบลเขา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 
 



ขาว 

      
โครงการจดังานวนัเกษตรต าบลเขา
ขาว (เขาขาวเกษตรแฟร์) 

247,612.00 185,300.00 223,412.00 0.00 0 % 0 

       โครงการตามรอยพอ่ 0.00 0.00 113,735.00 127,800.00 -100 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร 

29,976.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 3,000.00 233.33 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 411,038.00 198,300.00 337,147.00 151,800.00     345,000 
   ค่าวสัดุ               
     วสัดุการเกษตร 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวสัดุ 18,900.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 460,838.00 198,300.00 337,147.00 181,410.00     374,000 
 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 729,818.00 315,644.00 337,147.00 342,110.00     728,480 
 งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการท าฝายเก็บน ้ าบริเวณหว้ยป่า
สงวนชุมชน หมู่ท่ี 4 

11,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปล่อยพนัธ์ุปลาในแหล่งน ้ า
สาธารณะและแหล่งน ้ าธรรมชาติ 

0.00 40,000.00 35,400.00 0.00 100 % 50,000 

       โครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ า 0.00 12,500.00 43,350.00 0.00 100 % 50,000 
 

      
โครงการอนุรักษ/์ฟ้ืนฟธูรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

22,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 34,050.00 52,500.00 78,750.00 0.00     100,000 
 



รวมงบด าเนินงาน 34,050.00 52,500.00 78,750.00 0.00     100,000 
 รวมงานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 34,050.00 52,500.00 78,750.00 0.00     100,000 
 รวมแผนงานการเกษตร 763,868.00 368,144.00 415,897.00 342,110.00     828,480 
 แผนงานการพาณิชย์               
 งานกจิการประปา               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 489,300.00 798,700.00 120,000.00 66.67 % 200,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 489,300.00 798,700.00 120,000.00     200,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 489,300.00 798,700.00 120,000.00     200,000 
   งบลงทุน               
   ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค               
 

      
1.โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น จุดสามแยกมาบชิง หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

2. โครงการติดตั้งถงักรองน ้ าจุดศาลา
หน่วย 5  หมู่ท่ี 7 

0.00 0.00 97,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

ขดุเจาะบ่อบาดาล จุดบา้นนายพีระ  
เรืองศกัด์ิ  หมู่ท่ี 8 

258,540.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 269,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างระบบประปาซอย
บา้นป้านา หมู่ท่ี 1                     

0.00 0.00 0.00 640,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างระบบประปาบา้น
ช่องเหรียง หมู่ท่ี 10 

0.00 0.00 0.00 647,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างหอถงัระบบประปา
จุดบา้นนางวลิาศ โยธาทิพย ์หมู่ท่ี 7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000 

       โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล  บา้นนอก 0.00 0.00 0.00 279,500.00 -100 % 0 
 



ไร่ หมู่ท่ี 11  

      
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลจุดท่ีดิน
นางสมศรี ปรีดาศกัด์ิ หมู่ท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000 

 
      

โครงการติดตั้งถงักรองน ้ าจุดบา้นนาย
บุญรอด เดชเชียร หมู่ท่ี 12 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 97,000 

 
      

โครงการติดตั้งถงักรองน ้ าจุดบา้นนาย
สมศกัด์ิ สุวโจ หมู่ท่ี 12 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 97,000 

 
      

โครงการปรับปรุงฝายน ้ าลน้ซอยลุงยรู 
หมู่ท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 494,000 

 
      

โครงการปรับปรุงระบบประปา จุด
บา้นนายถาวร แก่นแกว้ หมู่ท่ี 7        

0.00 0.00 0.00 498,500.00 -100 % 0 

 
      

โครงการเปล่ียนหอถงัจุดบา้นนาย
สมคิด จูดเดช หมู่ท่ี 11 

0.00 0.00 0.00 498,500.00 -100 % 0 

 
      

เปล่ียนหอถงัประปา บา้นนายอุทิศ 
เพชรหนองชุม หมู่ท่ี 3 

438,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

              

 
      

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้นภายในเขต อบต.เขาขาว 

597,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 1,563,040.00 0.00 594,000.00 2,563,500.00     1,466,000 
 รวมงบลงทุน 1,563,040.00 0.00 594,000.00 2,563,500.00     1,466,000 
 รวมงานกจิการประปา 1,563,040.00 489,300.00 1,392,700.00 2,683,500.00     1,666,000 
 รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,563,040.00 489,300.00 1,392,700.00 2,683,500.00     1,666,000 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
 



    เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 276,008.00 304,580.00 311,558.00 350,000.00 0 % 350,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 13,400.00 20,000.00 0 % 20,000 
     เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 12,352,300.00 12,929,600.00 13,632,600.00 14,087,800.00 3.17 % 14,534,800 
     เบ้ียยงัชีพคนพิการ 2,889,600.00 3,145,600.00 3,482,400.00 3,590,400.00 46.55 % 5,261,600 
     เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 81,000.00 87,000.00 81,000.00 80,500.00 26.71 % 102,000 
     ส ารองจ่าย 1,168,575.00 126,386.00 46,729.00 130,000.00 -23.08 % 100,000 
     รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 373,957.50 473,610.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
1. เงินสมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ อบต.เขาขาว  

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0 

 
      

1.เงินสมทบกองทุนประกนัสุขภาพ 
อบต.เขาขาว 

0.00 0.00 304,267.50 0.00 0 % 0 

       2. เงินชดใชคื้นกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0 
       2. เงินชดใชคื้นกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 
       3. เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน  0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
อบต.เขาขาว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

     เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

248,310.00 275,000.00 312,710.00 315,000.00 4.76 % 330,000 

 รวมงบกลาง 17,389,750.50 17,341,776.00 18,251,664.50 19,113,700.00     21,098,400 
 รวมงบกลาง 17,389,750.50 17,341,776.00 18,251,664.50 19,113,700.00     21,098,400 
 รวมงบกลาง 17,389,750.50 17,341,776.00 18,251,664.50 19,113,700.00     21,098,400 
 รวมแผนงานงบกลาง 17,389,750.50 17,341,776.00 18,251,664.50 19,113,700.00     21,098,400 
 รวมทุกแผนงาน 63,480,010.71 59,457,802.65 63,295,976.55 71,000,000.00     73,000,000 
  

 



                 
             

หนา้ : 1/1 
วนัท่ีพิมพ ์: 27/10/2563  14:27:33 

    
        รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

อ าเภอ ทุ่งสง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 73,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
งานบริหารทัว่ไป รวม 

10,327,68
0 

บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,260,880 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,963,880 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่นายก อบต.และรองนายก อบต.       

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก่นายก อบต.และรองนายก อบต.       

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่นายก อบต.และรองนายก อบต.       

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 90,720 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่เลขานุการนายก อบต.       

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2,249,880 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภา

,และเลขานุการสภา 
      

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,297,000 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 3,024,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบก าหนด       



   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบก าหนด       

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 924,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 79,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง       

  
งบด าเนินงาน รวม 2,983,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 865,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 329,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ 
      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน

ต าบล และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการและวนัหยดุราชการ 
      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 420,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 66,800 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 230,000 บาท 

      
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

     1.1 ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร และขอ้บญัญติัต่างๆ ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าจา้งเหมารถบริการต่างๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ  

      

   
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

     2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อตอ้นรับ
      



บุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชม ทศันศึกษาดูงาน ของทางองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขาขาว      เป็นเงิน   10,000  บาท 
     2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ตามระเบียบก าหนด   เป็นเงิน   10,000  บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
3.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเลือกตั้ง จ านวน 600,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัการเลือกตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามท่ีกฏหมาย

ก าหนด ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ การรณรงค ์ หรือการใหข้่าวสารแก่ประชาชนทราบถึง
สิทธิและหนา้ท่ี ในการเลือกตั้งทุกระดบั เช่น สภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกสภา เป็นตน้ 

      

    
3.2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการส าหรับคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังาน ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ใหไ้ปราชการหรือปฏิบติั
ราชการใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล และค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่ายานหนะและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไปราชการ 

      

    
3.3 ค่าของขวญั หรือเงินรางวลั จ านวน 5,000 บาท 

      
       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาของขวญั ของรางวลั เงินรางวลัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ี

มีความจ าเป็นเหมาะสม 
      

    
3.4 ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และ พวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั  ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ส าหรับมอบใหผู้มี้เกียรติ ชาว

ต่างประเทศและคู่สมรสท่ีเดินทางเขา้มาหรือออกจากประเทศไทย ค่าพวงมาลาหรือพาน
ประดบัพุม่ดอกไม ้ฯลฯ 

      

    
3.6 โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามโครงการวนัทอ้งถ่ินไทย โดยมีค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ยค่าจดัดอกไมแ้ละตกแต่งสถานท่ี ค่าจดัท าป้ายไวนิล ค่าป้ายทรรศการ ค่า
อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
     ตามหนงัสือ ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 73 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2559 เป็นไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ท่ี 250 ล าดบัท่ี 6 
 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000 บาท 

      
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อาคาร
      



ส านกังาน และอาคารซ่ึงอยูใ่นการดูแลของ อบต.เขาขาว ซ่ึงไม่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการใด ฯลฯ 

   
ค่าวสัดุ รวม 418,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น

ส านกังาน 
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ฟิวส์ เทปพนัสายไฟ ฯลฯ       

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด ผงซกัฟอก ถว้ย จาน แกว้น ้ า ฯลฯ       

   
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หมอ้น ้ า

รถยนต ์แบตเตอร่ี ฯลฯ 
      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนั

เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง ส าหรับรถยนตส่์วนกลาง และส าหรับรถยนตห์รือเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้
การปฏิบติัภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

      

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พนัธ์ไม ้น ้ายาก าจดัวชัพืช ฯลฯ       

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

      
       เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่นั สี ฟิลม์ รูปสี

หรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั ขยาย ฯลฯ 
      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผน่ CR - R โปรแกรมและอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
      

   
วสัดุอ่ืน จ านวน 5,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะและประเภทตามระเบียบวธีิการ

งบประมาณ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท 



   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 380,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรับอาคารท่ีท าการ อบต.และอาคารซ่ึงอยูใ่นความดูแล

ของ อบต. 
      

   
ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 5,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและใชบ้ริการโทรศพัทส์ าหรับท่ีท าการ อบต.       

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 25,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ฯลฯ       

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 150,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพ้ืนท่ีเวบ็ไซค ์ฯลฯ       

  
งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์       

    
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาด

ใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
1. ประเภทค่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วจิยั ประเมินผลหรือพฒันาระบบต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

       1.1 ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วจิยั ประเมินผลหรือพฒันาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการ
จดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑท่ี์ดิน และ/หรือส่ิงก่อสร้าง 

      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 23,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุน รวม 23,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       

    
1. อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าตก จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
       1.1 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าตก 
           เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอทุ่งสง 
          เป็นไปตามหนงัสือก่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 , หนงัสือ

      



ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว6768 ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และหนงัสือด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 515 ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
         เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ท่ี 251 ล าดบัท่ี 8 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง จ านวน 3,000 บาท 

      

       2.1  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง 
            เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานรัฐพิธี อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นอ านาจหนา้ท่ีตาม พรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตร 67 (8) และ พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) เป็นไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ท่ี 251 ล าดบัท่ี 9 

      

 
งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการเวทีประชาคม จ านวน 70,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการทอ้งถ่ิน โดยมีค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัท าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจา้งเหมาถ่าย
เอกสาร เขา้เล่ม ค่าจา้งเหมาโตะ๊เกา้อ้ี ค่าวสัดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
     เป็นตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 
      เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ท่ี 248  ล าดบัท่ี 2 

      

 
งานบริหารงานคลงั รวม 4,575,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,397,980 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,397,980 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 2,124,780 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลและจ่ายเป็นเงิน  ปรับปรุงเงินเดือน       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 48,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล        

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิ  ไดรั้บตามก าหนด                

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,033,200 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้ง       



   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 132,000 บาท 

           เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ และค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้ง       

  
งบด าเนินงาน รวม 1,138,340 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 593,340 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 443,340 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ตั้ง
ไว ้จ านวน 243,340.-บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจ
การจา้ง ตั้งไว ้จ านวน 200,000.-บาท 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงได ้รับค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา ราชการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 110,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูสิ้ทธิไดรั้บเงินตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิใหแ้ก่  ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการ เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหม้าซ่ึงบริการ จ านวน 140,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพยสิ์น ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังาน  ส่วนต าบลและพนกังาน

จา้ง ในราชอาณาจกัรและนอก ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้

      



สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือให ้สามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน รถจกัรยานยนต ์ส่วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อาคารส านกังาน ฯลฯ 

      

   
ค่าวสัดุ รวม 275,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น

ส านกังาน 
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ฟิวส์ เทปพนัสายไฟ ฯลฯท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น

ส านกังาน 
      

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด ผงซกัฟอก   ถว้ย จาน แกว้น ้ า ฯลฯ       

   
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน  หมอ้น ้ า

รถยนต ์แบตเตอร่ี ฯลฯ 
      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 5,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน ้ ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง

ส าหรับรถจกัรยานยนตส่์วนกลาง 
      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผน่ CR-R โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัคอมพิวเตอร์ 
      

   
วสัดุอ่ืน จ านวน 2,000 บาท 

      
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะและประเภท  ตามระเบียบวธีิการ

งบประมาณ 
      

  
งบลงทุน รวม 39,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท 

   
ครุภณัฑส์ านกังาน       



    
เกา้อ้ีส านกังาน จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  
    - มีพนกัพิงขาเหลก็ 
    - มีทา้วแขน 
   เป็นเงิน2,000.- บาท เป็นครุภณัฑท่ี์ไม่ก าหนดไวใ้นบญัชีราคา ตามครุภณัฑข์องส านกั
งบประมาณ  
   -เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 

      

    
โตะ๊ท างานเหลก็ จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊เหลก็ ขนาด 4 ฟตุ  
  คุณลกัษณะเฉพาะ 
     -  หนา้โตะ๊ท าดว้ยเหลก็แผน่ 
     - ทนต่อการขดูขีดและสารเคมีไดดี้ 
     - ตูล้ิ้นชกัใส่เอกสารมี 3 ล้ินชกั 
     - สามารถลอ็ค พร้อมกนัทั้ง 3 ล้ินชกั 
     - โครงตูท้  าดว้ยเหลก็  
     - ตวัโตะ๊มีล้ินชกักลาง 
  เป็นเงิน 5,000.- บาท เป็นครุภณัฑท่ี์ไม่ก าหนดไวใ้นบญัชีราคาตามครุภณัฑข์องส านกั
งบประมาณ  
  -เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 

      

   
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 30,000 บาท 

      

     คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 6 แกนหล(ั6 CORE)โดยมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกา พ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz และมีเทคโนโลย ีเพ่ิมสญัญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้ง
ใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
1.เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 2 GB หรือ 
2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB หรือ 
3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการ

      



แสดงภาพ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB -มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มี
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB  
  -มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 2 TBหรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
 -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
  -มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
 -มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
 เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ีมท.0808.2/ว1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563  

        
 

      

    
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAจ านวน 1 เคร่ือง   คุณลกัษณะ
พ้ืนฐาน 
- มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts) 
   - สามารถส ารองไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่ 15 นาที   เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เป็นครุภณัฑต์ามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม ฉบบัเดือน  พฤษภาคม 2563  

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 845,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 714,000 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 714,000 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 182,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 12,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบก าหนด       

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 469,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นคาตอบแทนพนกังานจา้งและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 51,000 บาท 



             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง       

  
งบด าเนินงาน รวม 131,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 55,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ 
      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน

ต าบล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการและ
วนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเข่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสารและขอ้บญัญติั

ต่างๆ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจา้งเหมารถบริการต่างๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการส าหรับ
พนกังาน พนกังานจา้ง ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ใหไ้ปราชการหรือปฏิบติัราชการ
ใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล และค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่ายานพาหนะและค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไปราชการ 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑใ์หส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูปเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
      

 
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย รวม 465,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 335,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 50,000 บาท 



      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร) ตามปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2560 อตัราตามระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัแห่งชาติวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายของอาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั   พ.ศ. 2560 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร และขอ้บญัญติั

ต่างๆ  ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจา้งเหมารถบริการต่างๆ ตามความจ าเป็นฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการนกัเรียนปลอดภยัมีวนิยัจราจร จ านวน 5,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการนกัเรียนปลอดภยัมีวนิยัจราจร โดยมีค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ยค่าจดัท าแผน่พบัเก่ียวกบักฎหมายจราจร หลกัการขบัข่ีรถอยา่งปลอดภยัและ
เคร่ืองหมายป้ายจราจร ค่าจดัท าแผน่โปสเตอร์รณรงคห์ลบัการขบัข่ีรถอยา่งปลอดภยั ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4) 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 235  ล าดบัท่ี 9 

      

    
โครงการประชาสมัพนัธ์ป้องกนัและควบคุมไฟป่าตามภารกิจถ่ายโอน จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการประชาสมัพนัธ์ป้องกนัและควบคุมไฟป่าตาม
ภารกิจถ่ายโอน โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยจา้งท าป้ายไวนิลขอ้ความตามท่ีอบต.เขาขาว
ก าหนด ประชาสมัพนัธ์พร้อมติดตั้ง ค่าจดัท าโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัและ
ควบคุมไฟป่า 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4)  (7) เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ ว 2360 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 245 ล าดบัท่ี 1 

      

    
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ โดยมีค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ ของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา
ราชการและวนัหยดุราชการ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข

      



เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4) 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 230 ล าดบัท่ี 2 

    
โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตทุางถนนช่วงเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
และประเพณีต่างๆ จ านวน 2 โครงการ โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าจา้งเหมาติดตั้ง
เตน้ท ์โตะ๊ เกา้อ้ีพร้อมติดตั้งไฟส่องสวา่งภายในเตน้ท ์และตกแต่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง
ริมทาง ค่าไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ และรณรงคเ์พื่อการขบัข่ีปลอดภยั ค่าป้ายบอก
ระยะและเตือนสติพร้อม   โครงไม ้ค่าน ้ าด่ืม น ้าแขง็ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4)  เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634  ลงวนัท่ี 22  กนัยายน  2557 และ หนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661  ลงวนัท่ี 9  มีนาคม  2561 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 232 ล าดบัท่ี 4 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่นครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
      

   
ค่าวสัดุ รวม 100,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ฟิวส์ เทปพนั

สายไฟ ปลัก๊ไฟ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ   
      

   
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางนอก ยางใน หมอ้น ้ า

รถยนต ์แบตเตอร่ี ฯลฯ  
      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน เช่นน ้ ามนัดีเซล  

น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง ส าหรับรถยนตส่์วนกลาง และส าหรับ 
รถยนตห์รือเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

      

   
วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองดบัเพลิง และอุปกรณ์ดบัเพลิง น ้ายาดบัเพลิง ฯลฯ        

  
งบลงทุน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์       



    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาด

ใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือซ่อม  
      

   
ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการติดตั้งสญัญาไฟกระพริบตามทางแยกในต าบลเขาขาว จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบตามทางแยกในต าบลเขา
ขาว จ านวน 6 ชุด โดยมีรายละเอียดต่อชุดดงัน้ี 
          - แบตเตอร่ีแหง้แรงดนั 12  โวลต ์กระแสไฟไม่นอ้ยกวา่ 7.5 แอมแปร์ 
          - แบตเตอร่ีส ารองไฟไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง 
           - หลอด LED ขนาด 5 มิลลิเมตร สีเหลือง จ านวน 180 ดวง 
          - อายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 100,000 ชัว่โมง 
          - อตัราการกระพริบ 20 – 60 คร้ัง/นาที 
          - เลนส์ชนิดโพลีคาร์บอเนต สีใส เสน้ผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 300 มิลลิเมตร 
          - ตวัโคมผลิตจากวสัดุ โพลีคาร์บอเนต สีด า 
          - แผงโซล่าเซลลผ์ลิตก าลงัไฟ ไม่นอ้ยกวา่ 5 วตัต ์แรงดงัสูดสุด 17 โวลต ์
          - เสาเหลก็ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์ขนาด 4 น้ิว สูงไม่นอ้ยกวา่ 2.50 เมตร ทาสีขาวสลบั
ด า พร้อมแป้นเหลก็ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เจาะรูส าหรับใส่น็อตยดึติดกบัฐาน 
          - ฐานปูนส าหรับติดตั้งชุดไฟกระพริบ 
            O ฐานล่างฝังพ้ืนดิน ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร  
            O ฐานดา้นบน ขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ฝังน็อตส าหรับยดึชุดไฟกระพริบ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4) 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 237 ล าดบัท่ี 12 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 2,015,450 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,582,940 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,582,940 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,357,760 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี       

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานท่ีสมควรไดรั้บตาม

ระเบียบท่ีก าหนด 
      



   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 147,960 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 17,220 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว เงินเพ่ิมค่า

วชิา เป็นตน้ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 403,510 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 257,510 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 126,310 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน ์แก่ อปท.ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวลั เงินท าขวญัฝ่าอนัตราย
เป็นคร้ังคราว ฯลฯ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล พนกังาน

จา้ง หรือผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ ท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 108,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังาน หรือผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 13,200 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานตามระเบียบก าหนด       

   
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าซกัฟอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพยสิ์น ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนงัสือสัง่การ ฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 46,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งมีสิทธิตามระเบียบก าหนด เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ       

   
ค่าวสัดุ รวม 75,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น แบบพิมพ ์ตรายาง กระดาษ สมุดประวติัขา้ราชการ แผง

ปิดประกาศ ฯลฯ 
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 1,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า หลอดไฟ เทปพนั

สายไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
      

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไมก้วาด เข่ง ผา้ปูท่ีนอน หมอน ฯลฯ       

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์สไลด์ ขาตั้งกลอ้ง ภาพถ่าย

ดาวเทียม เคร่ืองกรอเทป ฯลฯ 
      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองอ่านและบนัทึก

ขอ้มูลต่าง ๆ ฯลฯ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท 

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศพัท ์ค่าใชจ่้ายเพ่ือใหไ้ดใ้ชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการใช้

บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 29,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท 

   
ครุภณัฑส์ านกังาน       

    
เกา้อ้ีส านกังาน จ านวน 7,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน จ านวน 2 ตวั ๆ ละ 3,500 บาท  พนกัพิงและท่ีนัง่ข้ึน       



โครงเหลก็บุฟองน ้ าหุม้หนงั ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร ลึกไม่นอ้ย
กวา่ 47 เซนติเมตร สูงไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร สามารถปรับข้ึน-ลงได ้มีลอ้ 5 ลอ้ หมุนได้
รอบตวั มีท่ีวางแขน ราคาตั้งตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มีก าหนดใน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณ เป็นไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง  
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตลัเพื่อ
เศรษฐกิจและ 
สงัคม โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย                
โดยมีคุณลกัษณะ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
  1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่
นอ้ยกวา่   
      4 MB ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผล 
      ดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 10 แกน หรือ 
  2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่
นอ้ยกวา่  
      6 MB ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 1.8 GHz และมี
เทคโนโลย ีเพ่ิมสญัญาณ 
      นาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 
 - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 GB 
 - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ย
กวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State  
Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 12 น้ิว 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่  
จ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
 - สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 

      



        
 

      

 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 

13,789,48
2 

บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,685,200 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,685,200 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,449,180 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี       

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 2,030,400 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 205,620 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว   เงินเพ่ิมค่า

วชิา เป็นตน้ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 4,956,482 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 290,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน ์แก่ อปท.ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวลั เงินท าขวญัฝ่าอนัตราย
เป็นคร้ังคราว ฯลฯ 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานตามระเบียบก าหนด       

   
ค่าใช้สอย รวม 1,726,800 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าซกัฟอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพยสิ์น ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 6,000 บาท 

      

  1. ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 3,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จ านวน 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

      



ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนงัสือสัง่การ 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งมีสิทธิตามระเบียบก าหนด เช่น    ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 21,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันาย
เหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 177 ล าดบัท่ี 17 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 17,200 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น
ไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 177 ล าดบัท่ี 18 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

จ านวน 34,400 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จ
ยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 177 ล าดบัท่ี 16 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน

      



ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 176 ล าดบัท่ี 14 

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 176 ล าดบัท่ี 15 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็
สวนสมเด็จยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 176 ล าดบัท่ี 13 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 110,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 171 ล าดบัท่ี 5    

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 76,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา้ท่ี 170 ล าดบัท่ี4   

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

จ านวน 187,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าจดัหาส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก ศูนย์

พฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
      



กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) หนา้ท่ี 172 ล าดบัท่ี 6   

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาหนงัสือเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบั
นายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี  173 ล าดบัท่ี 8 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาหนงัสือเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น
ไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 174 ล าดบัท่ี 9 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาหนงัสือเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวน
สมเด็จยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 173 ล าดบัท่ี 7 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 175 ล าดบัท่ี 11 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 8,000 บาท 



      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 175 ล าดบัท่ี 12 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สวนสมเด็จยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี  174 ล าดบัท่ี 10 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 318,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัเด็กเลก็ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันาย
เหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา้ท่ี 168 ล าดบัท่ี  2  

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 176,400 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัเด็กเลก็ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น
ไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 167 ล าดบัท่ี 1   

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

จ านวน 499,800 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัเด็กเลก็ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จ
ยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา้ท่ี 169 ล าดบัท่ี  3  

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ       

   
ค่าวสัดุ รวม 2,800,682 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น แบบพิมพ ์ตรายาง กระดาษ สมุดประวติัขา้ราชการ แผง

ปิดประกาศ ฯลฯ 
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า หลอดไฟ เทปพนั

สายไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
      

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไมก้วาด เข่ง ผา้ปูท่ีนอน หมอน ฯลฯ       

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,699,682 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเลก็ของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สงักดั อบต.เขาขาว และ

เด็กอนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ี อบต.เขาขาว 

      

   
วสัดุก่อสร้าง จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไมต้่าง ๆ น ้ามนัทาไม ้ปูนขาว ตะปู กระเบ้ือง ทรายท่อ

ต่าง ๆ เหลก็เสน้ ฯลฯ 
      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง แก๊สหุ้

งตม้ ถ่าน ฯลฯ 
      

   
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เลือด ออกซิเจน เวชภณัฑ ์น ้ายา

ต่าง ๆ แอลกอฮอล ์ฯลฯ 
      

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น วสัดุเพาะช า พนัธ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกนัและก าจดั

ศตัรูพืชและสตัว ์ฯลฯ 
      

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 



      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์สไลด์ ขาตั้งกลอ้ง ภาพถ่าย

ดาวเทียม เคร่ืองกรอเทป ฯลฯ 
      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองอ่านและบนัทึก

ขอ้มูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 129,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สงักดั อบต.เขาขาว       

   
ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล จ านวน 1,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ าประปาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงักดั อบต.เขาขาว       

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศพัท ์ค่าใชจ่้ายเพ่ือใหไ้ดใ้ชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการใช้

บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ในสงักดั อบต.เขาขาว 

      

  
งบลงทุน รวม 251,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 251,800 บาท 

   
ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ       

    
เคร่ืองเสียง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ เคร่ืองเสียง จ านวน 10 ชุด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
เคร่ืองเสียงล าโพงเอนกประสงคแ์บบเคล่ือนท่ีพร้อมไมโครโฟน 1 ชุด โดยมีคุณ
ลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 
 - ขนาดตูล้  าโพงไม่นอ้ยกวา่ 15 น้ิว 
 - ขนาดก าลงัขยายในตวั ไม่นอ้ยกวา่ 100 วตัต ์
 - มีช่องเสียบ USB/SC Card 
 - มีไมคล์อย 2 ตวั 
 - มีแบตเตอร่ีในตวั 
 - รองรับสญัญาณเสียงและอุปกรณ์เช่ือมต่อในรูปแบบต่างๆ เช่น MP3 Bluetoothฯ 
ราคาตั้งตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มีก าหนดในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑข์องส านกังบประมาณ เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(9) 

      



เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ท่ี 272 ล าดบั
ท่ี 34 

   
ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่       

    
โทรทศัน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 151,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโทรทศัน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความละเอียด
จอภาพ  3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว จ านวน 6 เคร่ือง ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑข์องส านกังบประมาณ มีคุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป ดงัน้ี 
1) ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)  
2) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (น้ิว) 
3) แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได ้(Smart TV) 
5) ช่องต่อ HDML ไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง เพ่ือการเช่ือมต่อสญัญาณภาพและเสียง 
6) ช่องต่อ USB ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง รองรับไฟลภ์าพ เพลง และภาพยนตร์ 
7) มีตวัรับสญัญาณดิจิตอล (Digital) ในตวั 
เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2549 มาตรา 16(9) เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.
2561-2565) หนา้ท่ี 271 ล าดบัท่ี 31 

      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 4,896,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุน รวม 4,896,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน โรงเรียนบา้นเขาตาว จ านวน 628,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาตาว สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.
6) เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 189 ล าดบัท่ี 39 

      

    
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน โรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม จ านวน 1,048,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.
6) เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 190 ล าดบัท่ี 40 

      

    
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน โรงเรียนบา้นไสสา้น จ านวน 748,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นไสสา้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น       



พ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.
6) เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 187 ล าดบัท่ี 37 

    
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน โรงเรียนวดันิคมคีรี จ านวน 392,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวดันิคมคีรี สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.
6)  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 188 ล าดบัท่ี 38  

      

    
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง จ านวน 2,080,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 186 ล าดบัท่ี 36 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 1,012,548 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 317,520 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 317,520 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 317,520 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล       

  
งบด าเนินงาน รวม 445,028 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 95,660 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 26,460 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน ์

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ 
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน

ต าบล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการและ
วนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,200 บาท 



      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 113,728 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 54,128 บาท 

      

       1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพยสิ์น ฯลฯ 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
     1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัว ์ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค  คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามพระราช
ปณิธาน       ศาสตราจาร์ย ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กมุารี   เป็นเงิน 34,128 บาท  
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลงวนัท่ี 12 มกราคม  2560 หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 ลงวนัท่ี 31  สิงหาคม  2560 หนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวนัท่ี 10  เมษายน  2561  
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 299 ล าดบัท่ี 2 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการส าหรับ
พนกังาน พนกังานจา้ง ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ใหไ้ปราชการหรือปฏิบติัราชการ
ใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล และค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่ายานพาหนะและค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไปราชการ  

      

    
โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ จ านวน 29,600 บาท 

      

       เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม      ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าถงัขยะสีเหลือง ค่าถงัขยะสีสม้ ค่าใชจ่้าย
อ่ืนอนัเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ เป็นตน้ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวนัท่ี 18  ตุลาคม  2560 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว 0263 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว 627 ลงวนัท่ี 7  มีนาคม 2561 

      



     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 246  ล าดบัท่ี 1 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่นครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูปเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
      

   
ค่าวสัดุ รวม 235,640 บาท 

   
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางนอก ยางใน 

หมอ้น ้ ารถยนต ์แบตเตอร่ี ฯลฯ  
      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน เช่นน ้ ามนัดีเซล  

น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง ส าหรับรถยนตส่์วนกลาง และส าหรับ 
รถยนตห์รือเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

      

   
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 180,640 บาท 

      

       4.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทยต์่างๆ เช่นแอลกอฮอล ์ถุงมือทาง
การแพทย ์หนา้กากอนามยั เคมีภณัฑต์่างๆ ยาคุมก าเนิด ยาสลบ ฯลฯ  จ านวน 10,000 บาท 
     4.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวคัซีนป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ จ านวน 170,640 บาท 
     ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามพระราชปณิธานศาสตราจาร์ย  ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัยราชนารี  ในอตัราตวัละ 30 บาท   
      เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลงวนัท่ี 12  มกราคม  2560 หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/1745 ลงวนัท่ี 31  สิงหาคม  2560 หนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวนัท่ี 10  เมษายน  2561   
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี  299  ล าดบัท่ี 2 

      

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์พูก่นั สี ฟิลม์ รูปสี

หรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั ขยาย ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 10,000 บาท 



      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น

เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ  ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 240,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 – 12 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการงานตามโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท จดัท า
โครงการหมู่บา้นละไม่นอ้ยกวา่ 3 โครงการ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537    แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9)  ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) (31) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 228  ล าดบัท่ี 1 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,125,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 901,000 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 901,000 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 723,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล       

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิไดรั้บ       

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 149,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 11,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆเช่นคา่ครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง       

  
งบด าเนินงาน รวม 224,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 151,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 76,600 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน ์

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ 
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ  

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน

ต าบล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการและ
วนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิ์น ฯลฯ       

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการส าหรับ
พนกังาน พนกังานจา้ง ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ใหไ้ปราชการหรือปฏิบติัราชการ
ใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล และค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่ายานพาหนะและค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไปราชการ  

      

    
โครงการเยีย่มบา้นเด็กและเยาวชนต าบลเขาขาว จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเยีย่มบา้นเด็กและเยาวชนต าบลเขาขาว  โดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม   ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าเช่าโตะ๊เกา้อ้ี ค่าตกแตง่สถานท่ี ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (6)  
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 221  ล าดบัท่ี 1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 3,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่นครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
      

แผนงานเคหะและชุมชน 



 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 

12,204,54
0 

บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,328,600 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,328,600 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,815,360 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานส่วน

ต าบล     
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 36,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล           

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 102,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานส่วนต าบลท่ีสมควร

ไดรั้บตามระเบียบท่ีก าหนด      
      

   
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 227,520 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าและเงินปรับปรุงค่าจา้งใหแ้ก่ ลูกจา้งประจ า           

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,048,860 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้ง           

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 98,860 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง           

  
งบด าเนินงาน รวม 1,803,140 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 561,640 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 257,640 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (เงิน
รางวลัประจ าปี)     

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน

ต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 264,000 บาท 



      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน      
      

   
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าระวางบรรทุกค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯ ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศพัท ์ค่าติดตั้ง
เคร่ืองรับสญัญาณต่างๆ ฯลฯ      

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของ
พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทาง ด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ       

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      
  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นและครุภณัฑ ์เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป โตะ๊ เกา้อ้ี อาคารส านกังาน
(กองช่าง) ฯลฯ      

      

   
ค่าวสัดุ รวม 810,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น โตะ๊ต่างๆ เกา้อ้ีต่างๆ กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้

บรรทดั ยางลบ ฯลฯ     
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆ  เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้าปลัก๊ไฟฟ้า หลอด

ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เบรกเกอร์ ล าโพง ฯลฯ      
      

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด  ผงซกัฟอกถว้ย  จาน  แกว้น ้ า ฯลฯ           



   
วสัดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อน ้ าและอุปกรณ์ประปา 

ทราย กรวด ปูนซีเมนต ์เหลก็เสน้ ไมต้่างๆ ตะปู คอ้น คีม สวา่น ตลบัเมตร ท่อน ้ าต่างๆ ยาง
มะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ      

      

   
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในหมอ้น ้ ารถยนต ์ แบตเตอ

รี ฯลฯ     
      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนั

เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง ส าหรับรถยนตส่์วนกลาง และ ส าหรับรถยนตห์รือเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้
ในการปฏิบติัภารกิจ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว     

      

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรเตอร์ พูก่นั สี ฟิลม ์รูปสีหรือ

ขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั ขยาย ฯลฯ      
      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองอ่านและบนัทึก

ขอ้มูลแบบต่างๆ เป็นตน้     
      

   
วสัดุอ่ืน จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น ้ า มิเตอร์ไฟฟ้า           

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท 

   
ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 1,500 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและบริการโทรศพัทส์ าหรับท่ีท าการ องคก์ารบริหารส่วนต าบล           

  
งบลงทุน รวม 7,072,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 398,800 บาท 

   
ครุภณัฑก์ารเกษตร       

    
เคร่ืองสูบน ้ าแบบซบัเมริส์เบ้ิล ขนาด 1 แรงมา้ จ านวน 5 เคร่ือง จ านวน 72,500 บาท 

      

      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าแบบซบัเมริส์ซิเบ้ิล ขนาด 1 แรงมา้ จ านวน 5 เคร่ือง (ราคา
ตามทอ้งตลาด) เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มีก าหนด     
 ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณเป็นไปตาม

      



หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนงัสือ
กรมส่งเสริม การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ัง
ท่ี 2/2563 หนา้ท่ี 8 ล าดบัท่ี1     

    
เคร่ืองสูบน ้ าแบบซบัเมริส์เบ้ิล ขนาด 1.5 แรงมา้ จ านวน 15 เคร่ือง จ านวน 270,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าแบบซบัเมริส์ซิเบ้ิล ขนาด 1.5 แรงมา้ 
จ านวน 15 เคร่ือง (ราคาตามทอ้งตลาด) เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มีก าหนดในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณเป็นไปตาม
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนงัสือ
กรมส่งเสริม การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา้ท่ี 268 ล าดบั
ท่ี21 

      

   
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองพิมพ ์ จ านวน 6,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)คุณสมบติัพ้ืนฐาน       
 - ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมึก (Inkjet)      
 - มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi       
 - มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษเอ 4 ไม่นอ้ยกวา่ 32 หนา้      
   ต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)  
 - มีความเร็วในการพิมพร่์างสีส าหรับกระดาษเอ 4 ไม่นอ้ยกวา่ 20 หนา้      
   ต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)   
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interfaca)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง      
 - มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 แผน่   
 - สามารถใชไ้ดก้บั A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom      

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาด

ใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวม ถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือ
ค่าซ่อมกลาง      

      

   
ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง รวม 6,674,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนายช านาญ พนัธ์เสง่ียม หมู่ท่ี 3 จ านวน 485,000 บาท 

      
     โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ความยาว 130 เมตร     

ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 650     
      



ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 3/2564) งบประมาณ 485,000 บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนหา้พนั     
บาทถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และ     
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น     
โครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 55 ล าดบั 45     

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนายสุชาติ คงหอม หมู่ท่ี 6 จ านวน 355,000 บาท 

      

            โดยท าการก่อสร้างถนนความกวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ความยาว 135 เมตร     
ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 472.50     
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 6/2564) งบประมาณ 355,000 บาท (สามแสนหา้หม่ืนหา้พนั     
บาทถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.     
2537  และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไป     
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง     
พ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 81 ล าดบั 107     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนายไสว รัตนพนัธ์ หมู่ท่ี 1 จ านวน 497,000 บาท 

      

  โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 170 เมตร     
ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 680     
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 1/2564) งบประมาณ 497,000 บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนั     
บาทถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และ     
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น     
โครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 41 ล าดบั 7     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล (Cape Seal) สายบา้นนางแกว้ หมู่ท่ี 9 จ านวน 473,000 บาท 

      

      โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 270 เมตร     
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 1,080 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย     
โครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว เลขท่ี 9/2564 )      
งบประมาณ 473,000 บาท (ส่ีแสนเจด็หม่ืนสามพนับาทถว้น) เป็นไปตามพระราช     
บญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน     
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงาน     
เคหะและชุมชน หนา้ท่ี 103 ล าดบั 160     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล (Cape Seal) สายบา้นนายทว ีสงัขแ์กว้ - นางเหิม หมู่ท่ี 4 จ านวน 480,000 บาท 

            โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ความยาว 220 เมตร           



หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 1,100  ตารางเมตร     
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว     
เลขท่ี 4/2564) งบประมาณ 480,000 บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนบาทถว้น)     
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตาม     
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง     
พ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 66 ล าดบั 70     

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) ซอยบา้นลุงสวสัด์ิ หมู่ท่ี 2 จ านวน 489,000 บาท 

      

     โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ความยาว 290 เมตร     
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 1,015 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย     
โครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว เลขท่ี 2/2564)     
งบประมาณ 489,000 บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) เป็นไปตามพระราช     
บญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม     
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน     
(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงาน     
เคหะและชุมชน หนา้ท่ี 49 ล าดบั 31     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) สายซอยบา้นลุงเท่ง- ในท่ีนา หมู่
ท่ี 12 

จ านวน 473,000 บาท 

      

           โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 270     
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 1,080  ตารางเมตร พร้อม     
ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว เลขท่ี      
12/2564)  งบประมาณ 473,000 บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนสามพนับาทถว้น)     
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตาม     
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง     
พ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 123 ล าดบั 208     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) สายบา้นนายเลก็ - หว้ยหวายแดง 
หมู่ท่ี 8 

จ านวน 489,000 บาท 

      

          โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ความยาว 290     
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 1,015  ตารางเมตร     
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว     
เลขท่ี 8/2564) งบประมาณ 489,000 บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนเกา้พนับาทถว้น)     
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผน     
พฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     
แผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 92 ล าดบั 134     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา-แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  ( Para Aspaitic Concrete ) สาย
บา้นนายประสิทธ์ิ ทองพลดั หมู่ท่ี 5 

จ านวน 488,000 บาท 



      

      โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 160 เมตร     
 ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 640     
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 5/2564) งบประมาณ 488,000 บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนแปดพนับาท     
ถว้น)เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
เป็นไป     
 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตาม     
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง     
พ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 73 ล าดบั 88     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา-แอสฟัลทติ์กคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete ) สายป้อม
อปพร - ขา้งเข่ือน หมู่ท่ี 10 

จ านวน 488,000 บาท 

      

           โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 160     
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่     
 640ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 10/2564) งบประมาณ 488,000 บาท ส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพนั     
 บาทถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)      
และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การ     
พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 110 ล าดบั 178     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายหนา้
วดัพนัธวาราม - ส่ีแยกบา้นผูช่้วยนอ้ย หมู่ท่ี 11 

จ านวน 489,000 บาท 

      

      โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ความยาว 130 เมตร      
ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 650       
ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 11/2564)งบประมาณ 489,000 บาท ส่ีแสนแปดหม่ืนเกา้พนับาท     
ถว้น)เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา (1) และเป็นไปตามแผนพฒันา     
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     
แผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 119 ล าดบั 198     

      

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหลก็จุดถนนสายบา้นนายบุญฤทธ์ิ  เคี่ยมขาว - 
นายวฒิุชยั เหมทานนท ์หมู่ท่ี 12 - 5 

จ านวน 400,000 บาท 

      

                 โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหลก็ชนิด  2 ช่อง      
ขนาดความกวา้ง 1.80 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร      
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว เลขท่ี     
16/2564) งบประมาณ   400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถว้น ) เป็นไปตามพระราช     
บญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน     
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานเคหะ     
และชุมชน หนา้ท่ี 73 ล าดบั 87     

      



    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหลก็จุดถนนสายบา้นนายประคอง สมศกัด์ิ หมู่
ท่ี 1 

จ านวน 254,000 บาท 

      

                 โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหลก็ชนิดช่องเด่ียว      
ขนาดความกวา้ง 1.80 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร      
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว     
เลขท่ี 15/2564)  งบประมาณ 254,000 บาท (สองแสนหา้หม่ืนส่ีพนับาทถว้น)     
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตาม     
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง     
พ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 41 ล าดบั 9     

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา-แอสฟัลทติ์กคอนกรีต  ( Para Aspaitic Concrete ) ถนน
ซอยโรงงานยาง หน่วย 5 หมู่ท่ี 7 

จ านวน 309,000 บาท 

      

            โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 105     
 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่     
420ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 7/2564) งบประมาณ 309,000 บาท สามแสนเกา้พนับาทถว้น)     
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผน     
พฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     
แผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 85 ล าดบั 118     

      

    
โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นนายคล่อง หนูภยัยนัต ์หมู่ท่ี 8 จ านวน 205,000 บาท 

      

           โดยท าการลงหินคลุกถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 800     
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 3,200  ตารางเมตร พร้อมวาง     
ท่อระบายน ้ า คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.60 x 1.00 เมตร (3 จุด)     
จ านวน 18 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 14/2564) งบประมาณ 205,000 บาท (สองแสนหา้พนับาทถว้น)     
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตาม     
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง     
พ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 93 ล าดบั 136     

      

    
โครงการปรับปรุงถนนสายแพรกแดง - บา้นนายบรรยาย ทองเหลือ หมูท่ี 6 จ านวน 182,000 บาท 

      

           โดยท าการลงหินคลุกถนนความกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ความยาว 500 เมตร     
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ     
ระบายน ้ า คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1.00 x 1.00 เมตร (2 แถว)     
จ านวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา
ขาว เลขท่ี 13/2564 งบประมาณ 182,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนสองพนับาท
ถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล     

      



พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)      
และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การพฒันา     
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 83 ล าดบั 113     

    
โครงการปรับปรุงท่อลอดถนนจุดบา้นนายช านาญ พนัธ์เสง่ียม หมู่ท่ี 3 จ านวน 56,000 บาท 

      

    โดยท าการร้ือท่อเดิมและท าการวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ใหม่ ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์     
กลาง 1.00x1.00 เมตร จ านวน 10 ท่อน(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
เขาขาว เลขท่ี 17/2564) งบประมาณ 56,000 บาท (หา้หม่ืนหกพนับาทถว้น)     
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบบัท่ี7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผน     
พฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     
แผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 55 ล าดบั 46     
ล าดบั 46     

      

    
โครงการวางท่อระบายน ้ า คสล.ทางเขา้ประปาหมู่บา้นจุดทุ่งคอ้ หมู่ท่ี 7 จ านวน 52,000 บาท 

      

                 โดยท าการวางท่อระบายน ้ า คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร      
10 ท่อน ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว เลขท่ี 18/2564     
งบประมาณ 52,000 บาท (หา้หม่ืนสองพนับาทถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภา     
ต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัท่ี7)     
พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมคร้ัง
ท่ี 2/2563     
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 1     
ล าดบั1      

      

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง 

      

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายจา้งออกแบบ จา้งควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน หรือนิติบุคคล ตาม

หนงัสือด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 1134ลงวนัท่ี 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558      
      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 300,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมทางท่ีอยูใ่นการดูแลรับผดิชอบของอบต.เขาขาว  เพื่อให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ซ่อมแซมผิวจราจร  ท่อระบายน ้ า ซ่อมแซมเคร่ืองหมาย
จราจร งานตดัหญา้บริเวณเขตทาง ฯลฯ      

      

 
งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู รวม 1,943,200 บาท 



  
งบบุคลากร รวม 496,800 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 496,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 436,800 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆเช่นค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง       

  
งบด าเนินงาน รวม 1,446,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 106,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 36,400 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน ์

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ 
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน

ต าบล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการและ
วนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,080,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าจา้งเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  
      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่นครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
      

   
ค่าวสัดุ รวม 230,000 บาท 

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่นไมก้วาด ผงซกัฟอก 

ถว้ย จาน แกว้น ้ า ฯลฯ 
      

   
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางนอก ยางใน       



หมอ้น ้ ารถยนต ์แบตเตอร่ี ฯลฯ  

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 150,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน เช่นน ้ ามนัดีเซล  

น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเคร่ือง ส าหรับรถยนตส่์วนกลาง และส าหรับ 
รถยนตห์รือเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

      

   
วสัดุเคร่ืองแตง่กาย จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น หมวก เส้ือ
สะทอ้นแสง ถุงมือยางหรือหนงั ผา้ปิดปาก-ปิดจมูก เคร่ืองป้องกนัฝุ่ นละอองหรือ
กล่ิน รองเทา้ยางหุม้สน้สูงใตเ้ข่า (รองเทา้บู๊ท) เส้ือกนัฝน ฯลฯ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเคร่ืองแต่งกายเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2560 

      

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 
งานกฬีาและนันทนาการ รวม 645,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 645,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น คา่ซกัฟอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพยสิ์น ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการแข่งขนักรีฑานกัเรียน เยาวชนและประชาชน ระดบัต าบล จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักรีฑานกัเรียน เยาวชนและประชาชน ระดบั
ต าบล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขนั ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ฯลฯ เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (14)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 หนา้ท่ี 209 ล าดบัท่ี 4    

      

    
โครงการแข่งขนักีฬา อบต.เขาขาวคพั ตา้นยาเสพติด จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักีฬา อบต.เขาขาวคพั ตา้นยาเสพติด
เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขนั ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ฯลฯ        เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (14) ระเบียบ

      



กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 209 ล าดบั
ท่ี 3                                                                                                  

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น  เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ       

   
ค่าวสัดุ รวม 10,000 บาท 

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า หลอดไฟ เทปพนั

สายไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
      

 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 88,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 49,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 49,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าซกัฟอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพยสิ์น ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการ ประกวดการแข่งขนั จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการประกวด การแข่งขนั รวมทั้งการจดักิจกรรม

วนัส าคญัต่างๆ กิจกรรมหรืองานส่งเสริมพฒันาเด็ก เยาวชน หรือผูสู้งอาย ุการบ ารุงรักษา
ศิลปะจารีตประเพณีฯลฯ 

      

    
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจดัสถานท่ี
บริเวณลอยกระทง ค่าเช่าเตน้ทพ์ร้อมโตะ๊และเกา้อ้ี ฯลฯ        
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 208 ล าดบัท่ี 1   

      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 39,000 บาท 



   
เงนิอุดหนุน รวม 39,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการ การจดังานเทศกาลประเพณีชกัพระ อ าเภอทุ่งสง จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงตามโครงการ การจดังานเทศกาล

ประเพณีชกัพระ อ าเภอทุ่งสง เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 212 ล าดบัท่ี 7 

      

    
โครงการ การจดังานประเพณีเดือนสิบ จ านวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงตามโครงการ การจดังานประเพณี

เดือนสิบ เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 211 ล าดบัท่ี 6   
      

    
โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาตุ” จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงตามโครงการสืบสาน

ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาต"ุ เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 210 ล าดบัท่ี 5   

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 728,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 354,480 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 354,480 บาท 

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 194,640 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล       

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 141,840 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 18,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆเช่นคา่ครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง       

  
งบด าเนินงาน รวม 374,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 29,000 บาท 

      
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน ์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ  
      

   
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       



    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      
     เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

        จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองตอ้นรับบุคคลและคณะบุคคลของทางองคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาขาว 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการส าหรับคณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังาน ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ใหไ้ปราชการหรือปฏิบติั
ราชการใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

      

    
โครงการจดังานวนัเกษตรต าบลเขาขาว จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานวนัเกษตรต าบลเขาขาว โดยมีค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย ค่าเช่าเตน้ท ์พร้อมโตะ๊/เกา้อ้ี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตกแต่งสถานท่ีและเวทีใน
พิธีเปิดในพิธีปิด ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ ค่าสมนาคุณคณะกรรมการประกวด
ผลผลิตทางการเกษตร/แข่งขนัทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ ค่าเงินรางวลัการจดักิจกรรมฯ
ภายในงาน ค่าสมนาคุณวทิยากร/พิธีกรผูด้  าเนินรายการ ค่าจดัท าเกียรติบตัร ค่าวสัดุ/
อุปกรณ์ ในการแข่งขนัทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ ค่าของสมนาคมการแสดงในพิธี
เปิด ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังานการจดัแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 165 ล าดบัท่ี 2 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่นครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ        

 
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       



    
โครงการปล่อยพนัธ์ุปลาในแหล่งน ้ าสาธารณะและแหล่งน ้ าธรรมชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการปล่อยพนัธ์ุปลาในแหล่งน ้ าสาธารณะและแหล่ง
น ้ าธรรมชาติ  โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าเช่าเตน้ท ์ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจา้งเหมาจดัท า
สถานท่ีพร้อมตกแต่งและติดตั้งพระบรมฉายาลกัษณ์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในพิธี ค่า
ป้ายไวนิลโครงการ/พระราชกรณียกิจ ค่าน ้ าด่ืม/น ้ าแขง็ ค่าพนัธ์ปลาโครงการ  
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (7)  
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 243 ล าดบัท่ี 3 

      

    
โครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ า จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ า โดยมีค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย ค่าเช่าเตน้ท/์โตะ๊/เกา้อ้ี  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าตกแต่งสถานท่ีในการ
ฝึกอบรม ค่าวสัดุในการฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าเช่าเคร่ืองเสียงโครงการ ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (7)  
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 242  ล าดบัท่ี 2 

      

แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกจิการประปา รวม 1,666,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมระบบประปาท่ีอยูใ่นการดูแลรับผิดชอบของอบต.เขา

ขาว เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ     
      

  
งบลงทุน รวม 1,466,000 บาท 

   
ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง รวม 1,466,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างหอถงัระบบประปาจุดบา้นนางวลิาศ โยธาทิพย ์หมู่ท่ี 7 จ านวน 498,000 บาท 

      

         โดยท าการก่อสร้างหอถงัเก็บน ้ าแชมเปญ ความจุไม่นอ้ยกวา่ 20 ลูกบาศกเ์มตร     
ความสูงประมาณ 20 เมตร พร้อมติดตั้งถงักรองสนิมเหลก็ เช่ือมระบบประปาให ้    
สามารถใชง้านได ้พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนเขาขาว     
เลขท่ี 20/2564) งบประมาณ 498,000 บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น)     
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ      
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันา     
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผน     
งานการพาณิชย ์หนา้ท่ี 148 ล าดบั 46     

      



     

    
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลจุดท่ีดินนางสมศรี ปรีดาศกัด์ิ หมู่ท่ี 6 จ านวน 280,000 บาท 

      

        โดยท าการขดุเจาะบ่อบาดาล ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 6 น้ิว พร้อมท่อกรุกรองบ่อ     
ความลึกไม่นอ้ยกวา่ 50.00 เมตร และ ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว พร้อมท่อกรุ     
กรองบ่อความลึกไม่นอ้ยกวา่ 50.00 เมตรรวมความลึกไม่นอ้ยกวา่100.00 เมตร หรือปริมาณ
น ้ าไม่นอ้ยกวา่ 5 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขาขาว เลขท่ี21/2564) งบประมาณ 280,000 บาท (สองแสนแปดหม่ืน
บาทถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และ ท่ีแกไ้ข     
เพ่ิมเติมถึง(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน     
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานการ   
พาณิชย ์หนา้ท่ี 143 ล าดบั 33     

      

    
โครงการติดตั้งถงักรองน ้ าจุดบา้นนายบุญรอด เดชเชียร หมู่ท่ี 12 จ านวน 97,000 บาท 

      

         โดยท าการติดตั้งถงักรองสนิมเหลก็พร้อมฐาน ท าการเช่ือมต่อระบบประปาให ้    
สามารถใชง้านได ้(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนเขาขาว เลขท่ี 23/2564)     
งบประมาณ 97,000 บาท (เกา้หม่ืนเจด็พนับาทถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติั     
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน     
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานการ     
พาณิชย ์หนา้ท่ี 163 ล าดบั 86     

      

    
โครงการติดตั้งถงักรองน ้ าจุดบา้นนายสมศกัด์ิ สุวโจ หมู่ท่ี 12 จ านวน 97,000 บาท 

      

           โดยท าการติดตั้งถงักรองสนิมเหลก็พร้อมฐาน ท าการเช่ือมต่อระบบประปาให ้    
สามารถใชง้านได ้(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนเขาขาว เลขท่ี 22/2564)     
งบประมาณ 97,000 บาท (เกา้หม่ืนเจด็พนับาทถว้น) เป็นไปตามพระราชบญัญติั     
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน     
(พ.ศ.2561 - 2565) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานการ     
พาณิชย ์หนา้ท่ี 163 ล าดบั 85     
     

      

    
โครงการปรับปรุงฝายน ้ าลน้ซอยลุงยรู หมู่ท่ี 1 จ านวน 494,000 บาท 

      

           โดยท าการขดุลอกเรียงหินใหญ่  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลน     
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว เลขท่ี 19/2564) งบประมาณ 494,000 บาท     
(ส่ีแสนเกา้หม่ืนส่ีพนับาทถว้น)เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร     
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562     
มาตรา 68 (1) และ เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561  - 2565 )     

      



ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานการพาณิชย ์หนา้ท่ี 155     
ล าดบั 65     

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 

21,098,40
0 

บาท 

  
งบกลาง รวม 

21,098,40
0 

บาท 

   
งบกลาง รวม 

21,098,40
0 

บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 350,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตน ในอตัรา

ร้อยละ 5 ของค่าจา้งพนกังานจา้งและค่าครองชีพชัว่คราว หรือตามระเบียบหลกัเกณฑ์
ก าหนด 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 ใน

อตัราร้อยละ 0.2 ของค่าจา้งโดยประมาณทั้งปี ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด มท 0808.2/ว 5172 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 

      

   
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 

14,534,80
0 

บาท 

      
     เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพคนชรา ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ านวน 5,261,600 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพคนพิการ ผูมี้สิทธฺจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพคนพิการ ตามระเบียน

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 102,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถคาดหมายล่วงหนา้ไดใ้นกรณีจ าเป็น

เร่งด่วน กรณีมีสาธารณภยัเกิดขคน้ เช่นอุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั และภยัแลง้ เป็นตน้ หรือ
      



บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือกรณีการป้องกนัและยยัย ั้ง
ก่อนกสนเกิดสาธารณภยัหรือคาดหมายวา่จะเกิดสาธารณภยั 

   
รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั       

    
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.เขาขาว จ านวน 400,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขาขาว 
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์
เพ่ือสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ด าเนินการและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ และสวสัดิการชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี ระหวา่งส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์กระทรวงมหาดไทย สมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย สมาคม
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน 330,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินในอตัราร้อยละ 1 ของ

งบประมาณรายรับประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564 โดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                               
         

ข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย 
                                               

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย์ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงา
นทัว่ไป 

รวม 

          แผ
นงา
น 

  
  งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย 

      

          
              

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามขอ้
ผกูพนั 

                      

เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนั
สุขภาพ อบต.เขา
ขาว 

400,000                   400,000 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วย
เอดส์ 

102,000                   102,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

350,000                   350,000 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
14,534,80

0 
                  14,534,800 

เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

20,000                   20,000 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (กบท.) 

330,000                   330,000 



ส ารองจ่าย 100,000                   100,000 
เบ้ียยงัชีพคนพิการ 5,261,600                   5,261,600 

งบบุคลากร 

เงนิเดือ
น (ฝ่าย
การเมือ
ง) 

เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                  45,600 45,600 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

                  2,249,880 2,249,880 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ท่ี
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

                  90,720 90,720 

เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

                  532,080 532,080 

เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รอง
นายก 

                  45,600 45,600 

เงนิเดือ
น (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทน
พนกังานจา้ง 

    141,840   1,485,660 149,000   2,178,360 469,000 1,957,200 6,381,060 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังาน 

        36,000       12,000 132,000 180,000 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนกังานจา้ง 

    18,000   158,860 11,000   222,840 51,000 211,000 672,700 

เงินเดือนพนกังาน     194,640   1,815,360 723,000 317,520 2,806,940 182,000 5,148,780 11,188,240 
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า         227,520           227,520 



เงินประจ าต าแหน่ง         102,000 18,000   60,000   246,000 426,000 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบ
แทน 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

        30,000 4,800 4,200 23,200   96,800 159,000 

ค่าตอบแทนผู ้
ปฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

    29,000   294,040 76,600 26,460 416,310 105,000 772,340 1,719,750 

ค่าเช่าบา้น         264,000 60,000 60,000 108,000 36,000 530,000 1,058,000 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

        80,000 10,000 5,000 10,000 10,000 60,000 175,000 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้า
ซ่ึงบริการ 

    5,000 27,000 1,330,000 10,000 54,128 15,000 20,000 230,000 1,691,128 

รายจ่ายเพ่ือใหม้าซ่ึง
บริการ 

                  140,000 140,000 

รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ 

    10,000         8,000   20,000 38,000 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

                      

3.1 ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

                  600,000 600,000 

3.2 ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ 

                  150,000 150,000 

3.3 ค่าของขวญั                   5,000 5,000 



หรือเงินรางวลั 
3.4 ค่าพวงมาลยั ช่อ
ดอกไม ้กระเชา้
ดอกไม ้และ พวง
มาลา 

                  5,000 5,000 

3.6 โครงการวนั
ทอ้งถ่ินไทย 

                  10,000 10,000 

ค่าใชจ่้ายในการจดั
งาน จดันิทรรศการ 
ประกวดการ
แข่งขนั 

      2,000             2,000 

ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ 

    20,000   100,000 30,000 10,000 146,000 10,000 100,000 416,000 

โครงการแข่งขนั
กรีฑานกัเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชน ระดบั
ต าบล 

      300,000             300,000 

โครงการแข่งขนั
กีฬา อบต.เขา
ขาวคพั ตา้นยาเสพ
ติด 

      300,000             300,000 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอย
กระทง 

      45,000             45,000 

โครงการจดังานวนั
เกษตรต าบลเขาขาว 

    300,000               300,000 

โครงการนกัเรียน                 5,000   5,000 



ปลอดภยัมีวนิยั
จราจร 
โครงการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการ 

            29,600       29,600 

โครงการ
ประชาสมัพนัธ์
ป้องกนัและควบคุม
ไฟป่าตามภารกิจ
ถ่ายโอน 

                10,000   10,000 

โครงการปล่อย
พนัธ์ุปลาในแหล่ง
น ้ าสาธารณะและ
แหล่งน ้ าธรรมชาติ 

    50,000               50,000 

โครงการปลูกป่า
และฟ้ืนฟปู่าตน้น ้ า 

    50,000               50,000 

โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาภยั
แลง้ 

                30,000   30,000 

โครงการป้องกนั
และลดอุบติัเหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาล
และประเพณีต่าง ๆ 

                100,000   100,000 

โครงการเยีย่มบา้น
เด็กและเยาวชน
ต าบลเขาขาว 

          30,000         30,000 

โครงการเวที
ประชาคม 

                  70,000 70,000 



โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นทบันาย
เหลียว 

              21,500     21,500 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นไสสา้น 

              17,200     17,200 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สวนสมเด็จ
ยา่ 90 

              34,400     34,400 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน  ส าหรับ

              15,000     15,000 



ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นทบันายเหลียว 
โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน  ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นไสสา้น 

              12,000     12,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สวนสมเด็จยา่ 90 

              24,000     24,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียน
การสอน ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นทบันายเหลียว 

              110,500     110,500 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียน
การสอน ส าหรับ

              76,500     76,500 



ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นไสสา้น 
โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียน
การสอน ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สวนสมเด็จยา่ 90 

              187,000     187,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน 
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นทบันาย
เหลียว 

              10,000     10,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน 
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นไสสา้น 

              8,000     8,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน 
ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สวนสมเด็จ

              16,000     16,000 



ยา่ 90 
โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้น
ทบันายเหลียว 

              10,000     10,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้น
ไสสา้น 

              8,000     8,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สวน
สมเด็จยา่ 90 

              16,000     16,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหาร
กลางวนั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

              318,500     318,500 



บา้นทบันายเหลียว 
โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหาร
กลางวนั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นไสสา้น 

              176,400     176,400 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหาร
กลางวนั ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
สวนสมเด็จยา่ 90 

              499,800     499,800 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  200,000 10,000 10,000 410,000 3,000 20,000 60,000 40,000 150,000 903,000 

ค่าวสัดุ 

วสัดุเคร่ืองแตง่กาย         20,000           20,000 
วสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

        130,000   20,000   20,000 55,000 225,000 

วสัดุคอมพิวเตอร์         150,000     80,000   300,000 530,000 
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ       10,000 150,000     9,000   13,000 182,000 
วสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน 

        200,000   30,000 3,000 50,000 65,000 348,000 

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง                 20,000   20,000 
วสัดุงานบา้นงาน
ครัว 

        20,000     22,000   20,000 62,000 

วสัดุวทิยาศาสตร์             180,640 10,000     190,640 



หรือการแพทย ์
ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

              2,699,682     2,699,682 

วสัดุการเกษตร               10,000   30,000 40,000 
วสัดุก่อสร้าง         200,000     3,000     203,000 
วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

        10,000   5,000 4,000   3,000 22,000 

วสัดุส านกังาน         150,000     35,000 10,000 200,000 395,000 
วสัดุอ่ืน         10,000         7,000 17,000 

ค่า
สาธาร
ณูปโภค 

ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม 

              16,000   150,000 166,000 

ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ า
บาดาล 

              1,000     1,000 

ค่าไฟฟ้า               120,000   380,000 500,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์                   25,000 25,000 
ค่าบริการโทรศพัท ์         1,500         5,000 6,500 

งบลงทุน 
ค่า
ครุภัณ
ฑ์ 

ครุภณัฑส์ านกังาน                       
เกา้อ้ีส านกังาน               7,000   2,000 9,000 
โตะ๊ท างานเหลก็                   5,000 5,000 
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

                      

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 19 น้ิว) 

                  30,000 30,000 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน

              22,000     22,000 



ประมวลผล 
เคร่ืองพิมพ ์         6,300           6,300 
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า                   2,500 2,500 
ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิย ุ

                      

เคร่ืองเสียง               100,000     100,000 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์

        50,000   10,000   30,000   90,000 

1. ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

                  30,000 30,000 

ครุภณัฑก์ารเกษตร                       
เคร่ืองสูบน ้ าแบบ
ซบัเมริส์เบ้ิล ขนาด 
1 แรงมา้ จ านวน 5 
เคร่ือง 

        72,500           72,500 

เคร่ืองสูบน ้ าแบบ
ซบัเมริส์เบ้ิล ขนาด 
1.5 แรงมา้ จ านวน 
15 เคร่ือง 

        270,000           270,000 

ครุภณัฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ 

                      

โทรทศัน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV 

              151,800     151,800 

ค่าทีด่นิ
และ

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

                      

โครงการก่อสร้าง         485,000           485,000 



ส่ิงก่อส
ร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายบา้นนาย
ช านาญ พนัธ์เสง่ียม 
หมู่ท่ี 3 
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายบา้นนายสุ
ชาติ คงหอม หมู่ท่ี 6 

        355,000           355,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายบา้นนาย
ไสว รัตนพนัธ์ หมู่
ท่ี 1 

        497,000           497,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล 
(Cape Seal) สาย
บา้นนางแกว้ หมู่ท่ี 
9 

        473,000           473,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล 
(Cape Seal) สาย
บา้นนายทว ีสงัข์
แกว้ - นางเหิม หมู่
ท่ี 4 

        480,000           480,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา
เคพซีล (Para Cape 
Seal) ซอยบา้นลุง

        489,000           489,000 



สวสัด์ิ หมู่ท่ี 2 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา
เคพซีล (Para Cape 
Seal) สายซอยบา้น
ลุงเท่ง- ในท่ีนา หมู่
ท่ี 12 

        473,000           473,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา
เคพซีล (Para Cape 
Seal) สายบา้นนาย
เลก็ - หว้ยหวายแดง 
หมู่ท่ี 8 

        489,000           489,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา-
แอสฟัลทติ์กคอนก
รีต  ( Para Aspaitic 
Concrete ) สายบา้น
นายประสิทธ์ิ ทอง
พลดั หมู่ท่ี 5 

        488,000           488,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา-
แอสฟัลทติ์กคอนก
รีต (Para Aspaitic 
Concrete ) สาย
ป้อมอปพร - ขา้ง
เข่ือน หมู่ท่ี 10 

        488,000           488,000 

โครงการก่อสร้าง         489,000           489,000 



ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลทติ์กคอนก
รีต (Para Aspaitic 
Concrete) สายหนา้
วดัพนัธวาราม - ส่ี
แยกบา้นผูช่้วยนอ้ย 
หมู่ท่ี 11 
โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหลก็
จุดถนนสายบา้น
นายบุญฤทธ์ิ  เคี่ยม
ขาว - นายวฒิุชยั 
เหมทานนท ์หมู่ท่ี 
12 - 5 

        400,000           400,000 

โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหลก็
จุดถนนสายบา้น
นายประคอง 
สมศกัด์ิ หมู่ท่ี 1 

        254,000           254,000 

โครงการก่อสร้าง
หอถงัระบบประปา
จุดบา้นนางวลิาศ 
โยธาทิพย ์หมู่ท่ี 7 

  498,000                 498,000 

โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลจุดท่ีดินนาง
สมศรี ปรีดาศกัด์ิ 

  280,000                 280,000 



หมู่ท่ี 6 
โครงการติดตั้งถงั
กรองน ้ าจุดบา้นนาย
บุญรอด เดชเชียร 
หมู่ท่ี 12 

  97,000                 97,000 

โครงการติดตั้งถงั
กรองน ้ าจุดบา้นนาย
สมศกัด์ิ สุวโจ หมู่ท่ี 
12 

  97,000                 97,000 

โครงการติดตั้ง
สญัญาไฟกระพริบ
ตามทางแยกใน
ต าบลเขาขาว 

                100,000   100,000 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางพารา-
แอสฟัลทติ์กคอนก
รีต  ( Para Aspaitic 
Concrete ) ถนน
ซอยโรงงานยาง 
หน่วย 5 หมู่ท่ี 7 

        309,000           309,000 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายบา้นนาย
คล่อง หนูภยัยนัต ์
หมู่ท่ี 8 

        205,000           205,000 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายแพรกแดง 
- บา้นนายบรรยาย 
ทองเหลือ หมูท่ี 6 

        182,000           182,000 



โครงการปรับปรุง
ท่อลอดถนนจุด
บา้นนายช านาญ 
พนัธ์เสง่ียม หมู่ท่ี 3 

        56,000           56,000 

โครงการปรับปรุง
ฝายน ้ าลน้ซอยลุงยรู 
หมู่ท่ี 1 

  494,000                 494,000 

โครงการวางท่อ
ระบายน ้ า คสล.
ทางเขา้ประปา
หมู่บา้นจุดทุ่งคอ้ 
หมู่ท่ี 7 

        52,000           52,000 

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ใหแ้ก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง 

                      

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน 

        10,000           10,000 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอ่ืน                       
1. ประเภทค่าจา้งท่ี
ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วจิยั ประเมินผล
หรือพฒันาระบบ
ต่างๆ 

                  30,000 30,000 

งบเงนิ เงนิ เงินอุดหนุนองคก์ร                       



อุดหนุน อุดหนุน ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
1. อุดหนุนองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
น ้ าตก 

                  20,000 20,000 

เงินอุดหนุนกิจการ
ท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

                      

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

            240,000       240,000 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

                      

โครงการ การจดั
งานเทศกาล
ประเพณีชกัพระ 
อ าเภอทุ่งสง 

      30,000             30,000 

โครงการ การจดั
งานประเพณีเดือน
สิบ 

      7,000             7,000 

โครงการสืบสาน
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน “ประเพณี
มาฆบูชาแห่ผา้ข้ึน
ธาต”ุ 

      2,000             2,000 

โครงการอาหาร
กลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้นเขา

              628,000     628,000 



ตาว 
โครงการอาหาร
กลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้น
สามคัคีธรรม 

              1,048,000     1,048,000 

โครงการอาหาร
กลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนบา้น
ไสสา้น 

              748,000     748,000 

โครงการอาหาร
กลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนวดันิคมคีรี 

              392,000     392,000 

โครงการอาหาร
กลางวนันกัเรียน 
โรงเรียนสหกรณ์
นิคมกสิกรรมทุ่งสง 

              2,080,000     2,080,000 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอทุ่ง
สง 

                  3,000 3,000 

รวม 
21,098,40

0 
1,666,000 828,480 733,000 14,447,740 1,125,400 1,012,548 15,804,932 1,310,000 

14,973,50
0 

73,000,000 

 


