
             
หนา้ : 1/1 

 
    
        รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

อ าเภอ ทุ่งสง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 73,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
งานบริหารทัว่ไป รวม 10,327,680 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.และรอง

นายก 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 าบลท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบ

ก าหนด 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบ

ก 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 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณี
พิเศษ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน

ส่วนต าบล และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการและ
วนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 420,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 

      



   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 66,800 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
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 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 
     2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อ
ตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชม ทศันศึกษาดู
งาน ของทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว      เป็นเงิน   10,000  บาท 
     2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ตามระเบียบ
ก าหนด   เป็นเงิน   10,000  บาท 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
3.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเลือกตั้ง จ านวน 600,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัการเลือกตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามท่ี
กฏหมายก าหนด ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ การรณรงค ์ หรือการใหข้่าวสารแก่
ประชาชนทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ี ในการเลือกตั้งทุกระดบั เช่น สภาผูแ้ทนราษฎร
หรือสมาชิกสภา เป็นตน้ 

      

    
3.2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ส าหรับคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังาน ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ให้
ไปราชการหรือปฏิบติัราชการใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล และค่าเบ้ีย
เล้ียงเดินทาง ค่ายานหนะและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไปราชการ 

      

    
3.3 ค่าของขวญั หรือเงินรางวลั จ านวน 5,000 บาท 



      
       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาของขวญั ของรางวลั เงินรางวลัในการจดั

กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นเหมาะสม 
      

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

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั  ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ส าหรับมอบใหผู้มี้

เกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสท่ีเดินทางเขา้มาหรือออกจากประเทศไทย ค่า
พวงมาลาหรือพานประดบัพุม่ดอกไม ้ฯลฯ 

      

    
3.6 โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามโครงการวนัทอ้งถ่ินไทย โดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยค่าจดัดอกไมแ้ละตกแต่งสถานท่ี ค่าจดัท าป้ายไวนิล ค่าป้าย
ทรรศการ ค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 
     ตามหนงัสือ ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 73 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2559 เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ท่ี 250 ล าดบัท่ี 6 
 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อาคารส านกังาน และอาคารซ่ึงอยูใ่นการดูแลของ อบต.เขาขาว ซ่ึง
ไม่อยูใ่นความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ฯลฯ 

      

   
ค่าวสัดุ รวม 418,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ท่ี

จ าเป็นตอ้งใชใ้นส านกังาน 
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ฟิวส์ เทปพนัสายไฟ ฯลฯ       

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด ผงซกัฟอก ถว้ย จาน แกว้

น ้ 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 าหรับรถยนตห์รือ
เคร่ืองจกัรกลท่ีใชก้ารปฏิบติัภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

      

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พนัธ์ไม ้น ้ายาก าจดัวชัพืช ฯลฯ       

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน

โปสเตอร์ พูก่นั สี ฟิลม์ รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั ขยาย ฯลฯ 
      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผน่ CR - R โปรแกรมและ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
      

   
วสัดุอ่ืน จ านวน 5,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะและประเภทตามระเบียบวธีิการ

งบประมาณ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 380,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับอาคารท่ีท าการ อบต.และอาคารซ่ึงอยูใ่น

ความดูแลของ 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 ซ่ึงมิใช่
เพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑท่ี์ดิน 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 
           เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอทุ่งสง 
          เป็นไปตามหนงัสือก่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลง
วนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 , หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว6768 ลง
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 515 ลง
วนัท่ี 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 าบลและองคก์ารบริหารส่วน

      



ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.
2562 มาตร 67 (8) และ พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (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 ค่าจา้งเหมา
ถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม ค่าจา้งเหมาโตะ๊เกา้อ้ี ค่าวสัดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความ
จ าเป็น 
     เป็นตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลง
วนัท่ี 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  ปรับปรุง

เงินเดือน 
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 48,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล        

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิ  ไดรั้บตาม

ก 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  องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว ้จ านวน 243,340.-บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดั
จา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง ตั้งไว ้จ านวน 200,000.-บาท 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงได ้รับค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 110,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูสิ้ทธิไดรั้บเงินตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิใหแ้ก่  ผูมี้สิทธิไดรั้บ

เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการ เก่ียวกบัการศึกษาบุตร
ของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหม้าซ่ึงบริการ จ านวน 140,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าระวางรถบรรทุก ค่า

เช่าทรัพยสิ์น ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังาน  ส่วนต าบลและ
พนกังานจา้ง ในราชอาณาจกัรและนอก ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพ่ือให ้สามารถใชง้าน

ไดต้ามปกติ เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน รถจกัรยานยนต ์ส่วนกลาง กลอ้ง
ถ่ายรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อาคารส านกังาน ฯลฯ 

      

   
ค่าวสัดุ รวม 275,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ท่ีจ าเป็นตอ้ง

ใชใ้นส านกังาน 
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ฟิวส์ เทปพนัสายไฟ ฯลฯท่ีจ าเป็นตอ้งใช้

ในส านกังาน 
      

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด ผงซกัฟอก   ถว้ย จาน แกว้

น ้ 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 ้ามนั

เบนซิน น ้ามนัเคร่ืองส าหรับรถจกัรยานยนตส่์วนกลาง 
      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผน่ CR-R โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
      

   
วสัดุอ่ืน จ านวน 2,000 บาท 



      
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะและประเภท  ตามระเบียบ

วธีิการงบประมาณ 
      

  
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 ตามครุภณัฑข์อง
ส านกังบประมาณ  
   -เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัท่ี 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 าหนดไวใ้นบญัชีราคาตามครุภณัฑข์อง
ส านกังบประมาณ  
  -เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัท่ี 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)โดยมีความเร็ว
สญัญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz และมีเทคโนโลย ีเพ่ิมสญัญาณ
นาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
   -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

      



ระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ
ดีกวา่ ดงัน้ี 
1.เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 2 GB หรือ 
2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB หรือ 
3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกั
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB -มีหน่วยความจ า
หลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 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 หรือดีกวา่ 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/ว
1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563  

        
 

      

    
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 1 เคร่ือง   คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts) 
   - สามารถส ารองไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่ 15 นาที   เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เป็น
ครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบั
เดือน  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 าบลท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบ

ก 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 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณี
พิเศษ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน

ส่วนต าบล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา
ราชการและวนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเข่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 

      



   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสารและ

ขอ้บญัญติัต่างๆ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจา้งเหมารถบริการต่างๆ ตามความ
จ าเป็น ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ส าหรับพนกังาน พนกังานจา้ง ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ใหไ้ปราชการหรือ
ปฏิบติัราชการใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล และค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า
ยานพาหนะและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไปราชการ 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑใ์หส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูปเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

      

 
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภีัย รวม 465,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 335,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร) ตามปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2560 อตัราตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายของ
อาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   พ.ศ. 2560 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท 



      
  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร และ
ขอ้บญัญติัต่างๆ  ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจา้งเหมารถบริการต่างๆ ตามความจ าเฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการนกัเรียนปลอดภยัมีวนิยัจราจร จ านวน 5,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการนกัเรียนปลอดภยัมีวนิยัจราจร โดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยค่าจดัท าแผน่พบัเก่ียวกบักฎหมายจราจร หลกัการขบัขี่รถ
อยา่งปลอดภยัและเคร่ืองหมายป้ายจราจร ค่าจดัท าแผน่โปสเตอร์รณรงคห์ลบัการ
ขบัข่ีรถอยา่งปลอดภยั ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (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 าเนินโครงการประชาสมัพนัธ์ป้องกนัและควบคุมไฟ
ป่าตามภารกิจถ่ายโอน โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยจา้งท าป้ายไวนิลขอ้ความ
ตามท่ีอบต.เขาขาวก าหนด ประชาสมัพนัธ์พร้อมติดตั้ง ค่าจดัท าโปสเตอร์
ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัและควบคุมไฟป่า 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4)  (7) เป็นไปตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ ว 2360 ลง
วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 245 ล าดบัท่ี 1 

      

    
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ โดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บ
ค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการและวนัหยดุราชการ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (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 าเนินโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลและประเพณีต่างๆ จ านวน 2 โครงการ โดยมีค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ย ค่าจา้งเหมาติดตั้งเตน้ท ์โตะ๊ เกา้อ้ีพร้อมติดตั้งไฟส่องสวา่งภายใน
เตน้ท ์และตกแต่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งริมทาง ค่าไวนิลประชาสมัพนัธ์
โครงการ และรณรงคเ์พื่อการขบัข่ีปลอดภยั ค่าป้ายบอกระยะและเตือนสติ
พร้อม   โครงไม ้ค่าน ้ าด่ืม น ้าแขง็ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (4)  เป็นไปตามหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634  ลง
วนัท่ี 22  กนัยายน  2557 และ หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด 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 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 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 าบล
เขาขาว 

      

   
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 าบล
เขาขาว 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 เสน้ผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ย
กวา่ 300 มิลลิเมตร 
          - ตวัโคมผลิตจากวสัดุ โพลีคาร์บอเนต สีด า 
          - แผงโซล่าเซลลผ์ลิตก าลงัไฟ ไม่นอ้ยกวา่ 5 วตัต ์แรงดงัสูดสุด 17 โวลต ์
          - เสาเหลก็ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์ขนาด 4 น้ิว สูงไม่นอ้ยกวา่ 2.50 เมตร ทาสีขาว
สลบัด า พร้อมแป้นเหลก็ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เจาะรูส าหรับใส่น็อตยดึติดกบั
ฐาน 
          - 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 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (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 าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานท่ีสมควรไดรั้บ

ตามระเบียบท่ีก าหนด 
      

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 147,960 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนกังานจา้ง 
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 17,220 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว เงิน

เพ่ิมค่าวชิา 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 าขวญั
ฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว ฯลฯ 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน

ต าบล พนกังานจา้ง หรือผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ ท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

      

   
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 ค่าเบ้ีย
ประกนั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนงัสือสัง่
การ ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 46,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัรของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งมีสิทธิตามระเบียบก าหนด เช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่น
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ 

      

   
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 สมุดประวติั

ขา้ราชการ แผงปิดประกาศ ฯลฯ 
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 1,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า หลอดไฟ เทปพนั

สายไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
      



   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไมก้วาด เข่ง ผา้ปูท่ี

นอน 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 ์เคร่ืองอ่าน

และบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ฯลฯ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท 

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศพัท ์ค่าใชจ่้ายเพ่ือใหไ้ดใ้ชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั

การใชบ้ริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง คา่เช่าเลขหมาย 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  พนกัพิงและท่ี
นัง่ข้ึนโครงเหลก็บุฟองน ้ าหุม้หนงั ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร ลึกไม่
นอ้ยกวา่ 47 เซนติเมตร สูงไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร สามารถปรับข้ึน-ลงได ้มี
ลอ้ 5 ลอ้ หมุนไดร้อบตวั มีท่ีวางแขน ราคาตั้งตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจาก
ครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มีก าหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านกั
งบประมาณ เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 

      

   
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง  
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงดิ

      



จิตลัเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สงัคม โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย                
โดยมีคุณลกัษณะ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
  1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่   
      4 MB ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.3 GHz และมี
หน่วยประมวลผล 
      ดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 10 แกน หรือ 
  2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่  
      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 และมีขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 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 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

      



 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 13,789,482 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,685,200 บาท 

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

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,449,180 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี       

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 2,030,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนกังานจา้ง 
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 205,620 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว   เงิน

เพ่ิมค่าวชิา 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 าขวญั
ฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว 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 ค่าเบ้ีย
ประกนั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 6,000 บาท 

      
  1. ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 3,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
      



2. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ จ านวน 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนงัสือสัง่การ 

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัรของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งมีสิทธิตามระเบียบก าหนด เช่น    ค่า
เบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่น
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 21,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น
ทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (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 านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 177 ล าดบัท่ี 18 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

จ านวน 34,400 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวน
สมเด็จยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 177 ล าดบัท่ี 16 

      



    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 176 ล าดบัท่ี 14 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 176 ล าดบัท่ี 15 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 176 ล าดบัท่ี 13 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 110,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 171 ล าดบัท่ี 5    

      



    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 76,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) หนา้ท่ี 170 ล าดบัท่ี4   

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

จ านวน 187,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-
2565) หนา้ท่ี 172 ล าดบัท่ี 6   

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาหนงัสือเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็บา้นทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี  173 ล าดบัท่ี 8 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาหนงัสือเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็บา้นไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 174 ล าดบัท่ี 9 

      



    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าหนงัสือเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจดัหาหนงัสือเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สวนสมเด็จยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 173 ล าดบัท่ี 7 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 175 ล าดบัท่ี 11 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 175 ล าดบัท่ี 12 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเดจ็ยา่ 90 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือสนบัสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี  174 ล าดบัท่ี 10 

      



    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทบันายเหลียว 

จ านวน 318,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัเด็กเลก็ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น
ทบันายเหลียว เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา้ท่ี 168 ล าดบัท่ี  2  

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไสสา้น 

จ านวน 176,400 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัเด็กเลก็ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น
ไสสา้น เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 167 ล าดบัท่ี 1   

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวนั ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวนสมเด็จยา่ 90 

จ านวน 499,800 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัเด็กเลก็ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวน
สมเด็จยา่ 90 เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (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 สมุดประวติั

ขา้ราชการ แผงปิดประกาศ 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 ผา้ปูท่ี

นอน หมอน ฯลฯ 
      

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

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเลก็ของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สงักดั อบต.เขา

ขาว และเด็กอนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ี อบต.เขาขาว 

      

   
วสัดุก่อสร้าง จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไมต้่าง ๆ น ้ามนัทาไม ้ปูน

ขาว ตะปู กระเบ้ือง ทรายท่อต่าง ๆ เหลก็เสน้ ฯลฯ 
      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนั

เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง แก๊สหุง้ตม้ ถ่าน ฯลฯ 
      

   
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย ์เช่น เลือด ออกซิเจน เวชภณัฑ ์น ้ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล ์ฯลฯ 
      

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น วสัดุเพาะช า พนัธ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกนัและ

ก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์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 ์เคร่ืองอ่าน
และบนัทึกขอ้มูลแบบต่าง 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 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั

การใชบ้ริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง คา่เช่าเลขหมาย ค่าใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสงักดั 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 Bluetooth
ฯ 
ราคาตั้งตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มีก าหนดในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณ เป็นไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนงัสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2549 มาตรา 16(9) 
เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

      



ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) หนา้ท่ี 272 ล าดบัท่ี 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 ระดบัความ
ละเอียดจอภาพ  3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว จ านวน 6 เคร่ือง ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส 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 านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 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 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน(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 านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็ก
อนุบาล 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 านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 190 ล าดบัท่ี 40 

      



    
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน โรงเรียนบา้นไสสา้น จ านวน 748,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นไสสา้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนา้ท่ี 187 ล าดบัท่ี 37 

      

    
โครงการอาหารกลางวนันกัเรียน โรงเรียนวดันิคมคีรี จ านวน 392,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวดันิคมคีรี สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน (เด็ก
อนุบาล 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.) ตามโครงการอาหารกลางวนั
นกัเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (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 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน

ส่วนต าบล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา
ราชการและวนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,200 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 113,728 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 54,128 บาท 

      
       1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่า

ทรัพยสิ์น ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท 
     1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัว ์ตามโครงการ

      



สตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ตามพระราชปณิธาน       ศาสตราจาร์ย ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี   เป็นเงิน 34,128 บาท  
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลง
วนัท่ี 12 มกราคม  2560 หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด 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 เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ส าหรับพนกังาน พนกังานจา้ง ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ใหไ้ปราชการหรือ
ปฏิบติัราชการใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล และค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า
ยานพาหนะและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไปราชการ  

      

    
โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ จ านวน 29,600 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบบูรณา
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม      ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าถงั
ขยะสีเหลือง ค่าถงัขยะสีสม้ ค่าใชจ่้ายอ่ืนอนัเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ เป็นตน้ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) พระราชบญัญติัรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2560 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วนัท่ี 18  ตุลาคม  2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว 0263 ลง
วนัท่ี 16 มกราคม 2561 ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด 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 กลอ้งถ่ายรูปเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 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 าบล
เขาขาว 

      

   
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 180,640 บาท 

      

       4.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทยต์่างๆ เช่นแอลกอฮอล ์ถุงมือทาง
การแพทย ์หนา้กากอนามยั เคมีภณัฑต์่างๆ ยา
คุมก าเนิด ยาสลบ ฯลฯ  จ านวน 10,000 บาท 
     4.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวคัซีนป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขั
บา้ จ านวน 170,640 บาท 
     ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามพระราชปณิธานศาสตราจาร์ย  ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้ง
นางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัย
ราชนารี  ในอตัราตวัละ 30 บาท   
      เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลง
วนัท่ี 12  มกราคม  2560 หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด  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 เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์

พูก่นั สี ฟิลม์ รูปสีหรือขาวด 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 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินการงานตามโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่
ละ 20,000 บาท จดัท าโครงการหมู่บา้นละไม่นอ้ยกวา่ 3 โครงการ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537    แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9)  ตามพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) (31) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 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 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน

ส่วนต าบล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา
ราชการและวนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตาม       



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

   
ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพยสิ์น ฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ส าหรับพนกังาน พนกังานจา้ง ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ใหไ้ปราชการหรือ
ปฏิบติัราชการใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล และค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า
ยานพาหนะและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไปราชการ  

      

    
โครงการเยีย่มบา้นเด็กและเยาวชนต าบลเขาขาว จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเยีย่มบา้นเด็กและเยาวชนต าบลเขา
ขาว  โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม   ค่าป้ายไว
นิล ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเช่าโตะ๊เกา้อ้ี ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินงาน ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (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 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 12,204,540 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,328,600 บาท 

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

   
เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,815,360 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนกังานส่วนต าบล     
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 36,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล           

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 102,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานส่วนต าบลท่ี

สมควรไดรั้บตามระเบียบท่ีก าหนด      
      

   
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 227,520 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าและเงินปรับปรุงค่าจา้งใหแ้ก่ ลูกจา้งประจ า           

   
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,048,860 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนใหแ้ก่

พนกังานจา้ง     
      

   
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 าหรับพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน (เงินรางวลัประจ าปี)     
 
 
 

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วน

ต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา
ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

      

   
ค่าเช่าบา้น จ านวน 264,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสวสัดิการการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าระวางบรรทุก

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯ ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศพัท ์ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณต่างๆ ฯลฯ      

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัรของพนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง เช่น ค่าเบ้ีย
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่น
ทาง ด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ       

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นและครุภณัฑ ์เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่น ครุภณัฑส์ านกังาน คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป โตะ๊ เกา้อ้ี อาคาร
ส านกังาน(กองช่าง) ฯลฯ      
 
 
 

      



   
ค่าวสัดุ รวม 810,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น โตะ๊ต่างๆ เกา้อ้ีต่างๆ กระดาษ

หมึก ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ ฯลฯ     
      

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆ  เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้าปลัก๊ไฟ

ฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เบรกเกอร์ ล าโพง ฯลฯ      
      

   
วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด  ผงซกัฟอกถว้ย  จาน  แกว้

น ้ า ฯลฯ     
      

   
วสัดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อน ้ าและอุปกรณ์ประปา 

ทราย กรวด ปูนซีเมนต ์เหลก็เสน้ ไมต้่างๆ ตะปู คอ้น คีม สวา่น ตลบัเมตร ท่อน ้ า
ต่างๆ ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ      

      

   
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในหมอ้น ้ ารถยนต ์ แบ

ตเตอรี ฯลฯ     
      

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนั

เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง ส าหรับรถยนตส่์วนกลาง และ ส าหรับรถยนตห์รือ
เคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว     

      

   
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรเตอร์ 

พูก่นั สี ฟิลม ์รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้ากการลา้งอดั ขยาย ฯลฯ      
      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองอ่าน

และบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ 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 ้ าแบบซบัเมริส์ซิ
เบ้ิล ขนาด 1 แรงมา้ จ านวน 5 เคร่ือง (ราคาตามทอ้งตลาด) เน่ืองจากครุภณัฑช์นิด
น้ีไม่มีก าหนด     
 ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณเป็นไปตาม
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 และ
หนงัสือกรมส่งเสริม การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 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 าหนดใน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณเป็นไปตาม
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 และ
หนงัสือกรมส่งเสริม การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หนา้ท่ี 268 ล าดบัท่ี21 

      

   
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 ารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง      

      

   
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 าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต 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 พร้อมติดตั้ง
ป้าย     
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 - นาง
เหิม 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 พร้อมติดตั้ง
ป้าย     

      



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- ใน
ท่ีนา หมู่ท่ี 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 - หว้ย
หวายแดง 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 
) สายบา้นนายประสิทธ์ิ 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 และเป็นไป     
 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 ) 
สายป้อมอปพร - ขา้งเข่ือน หมู่ท่ี 10 

จ านวน 488,000 บาท 

      

           โดยท าการก่อสร้างถนนขนาดความกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว 160     
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่     
 640ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วน
ต 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) 
สายหนา้วดัพนัธวาราม - 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) และเป็นไปตาม
แผนพฒันา     
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 หมู่ท่ี 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 
) ถนนซอยโรงงานยาง 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(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วน
ต 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 พร้อม
วาง     
ท่อระบายน ้ า คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.60 x 1.00 เมตร (3 จุด)     
จ านวน 18 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วน
ต 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(ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเขาขาว เลขท่ี 13/2564 งบประมาณ 182,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนสอง
พนับาทถว้น) 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) เป็นไปตามพระราชบญัญติั
สภา     
ต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัท่ี7)     
พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) และเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2563     
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานเคหะและชุมชน หนา้ท่ี 1     
ล าดบั1      

      

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

      

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายจา้งออกแบบ จา้งควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน หรือนิติ
บุคคล ตามหนงัสือด่วนมาก 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.เขา

ขาว  เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น ซ่อมแซมผิวจราจร  ท่อระบาย
น ้ า ซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร 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 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน

ส่วนต าบล , ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งซ่ึงไดรั้บค าสัง่ใหป้ฏิบติังานนอกเวลา
ราชการและวนัหยดุราชการ 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,080,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าจา้งเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งค่าจา้งเหมาบริการ
      



ต่างๆ ฯลฯ  

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ เช่นครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 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 าบล
เขาขาว 

      

   
วสัดุเคร่ืองแตง่กาย จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ปฏิบติังาน เช่น หมวก เส้ือสะทอ้นแสง ถุงมือยางหรือหนงั ผา้ปิดปาก-ปิด
จมูก เคร่ืองป้องกนัฝุ่ นละอองหรือกล่ิน รองเทา้ยางหุม้สน้สูงใตเ้ขา่ (รอง
เทา้บู๊ท) เส้ือกนัฝน ฯลฯ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเคร่ืองแต่งกาย
เจา้หนา้ท่ี 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 ค่าเบ้ีย
ประกนั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการแข่งขนักรีฑานกัเรียน เยาวชนและประชาชน ระดบัต าบล จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักรีฑานกัเรียน เยาวชนและ
ประชาชน ระดบัต าบล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขนั ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการตดัสิน ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (14)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 หนา้ท่ี 209 ล าดบัท่ี 4    

      

    
โครงการแข่งขนักีฬา อบต.เขาขาวคพั ตา้นยาเสพติด จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักีฬา อบต.เขาขาวคพั ตา้นยา
เสพติดเช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขนั ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ตดัสิน ฯลฯ        เป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (14) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 209 ล าดบัท่ี 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 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าซกัฟอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพยสิ์น ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าเบ้ีย
ประกนั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการ ประกวดการแข่งขนั จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการประกวด การแข่งขนั รวมทั้งการจดั

กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ กิจกรรมหรืองานส่งเสริมพฒันาเด็ก เยาวชน หรือ
ผูสู้งอาย ุการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีฯลฯ 

      

    
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจดั
สถานท่ีบริเวณลอยกระทง ค่าเช่าเตน้ทพ์ร้อมโตะ๊และเกา้อ้ี ฯลฯ        
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(8)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการ
ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 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 การจดังาน

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

      

    
โครงการ การจดังานประเพณีเดือนสิบ จ านวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงตามโครงการ การจดังาน

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

      

    
โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาตุ” จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสงตามโครงการสืบสาน

ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาต"ุ เป็นไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (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 ์แก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณี
พิเศษ  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      
     เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

        จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ฯลฯ 
      

   
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองตอ้นรับบุคคลและคณะบุคคลของทาง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ

ส าหรับคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังาน ผูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตและมีค าสัง่ให้
ไปราชการหรือปฏิบติัราชการใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

      

    
โครงการจดังานวนัเกษตรต าบลเขาขาว จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานวนัเกษตรต าบลเขาขาว โดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าเช่าเตน้ท ์พร้อมโตะ๊/เกา้อ้ี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตกแต่ง
สถานท่ีและเวทีในพิธีเปิดในพิธีปิด ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ ค่า
สมนาคุณคณะกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร/แข่งขนัทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอาชีพ ค่าเงินรางวลัการจดักิจกรรมฯภายในงาน ค่าสมนาคุณวทิยากร/พิธีกรผู ้
ด าเนินรายการ ค่าจดัท าเกียรติบตัร ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ ในการแข่งขนัทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาชีพ ค่าของสมนาคมการแสดงในพิธีเปิด ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินงาน ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (7) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดังานการจดัแข่งขนักีฬา
และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 165 ล าดบัท่ี 2 
 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่นครุภณัฑส์ านกังาน รถยนตส่์วนกลาง กลอ้งถ่ายรูป เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 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 ้ าสาธารณะ
และแหล่งน ้ าธรรมชาติ  โดยมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าเช่าเตน้ท ์ค่าเช่าเคร่ือง
เสียง ค่าจา้งเหมาจดัท าสถานท่ีพร้อมตกแต่งและติดตั้งพระบรมฉายาลกัษณ์และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในพิธี ค่าป้ายไวนิลโครงการ/พระราชกรณียกิจ ค่าน ้ าด่ืม/
น ้ าแขง็ ค่าพนัธ์ปลาโครงการ  
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (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 โดยมี
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าเช่าเตน้ท/์โตะ๊/เกา้อ้ี  ค่าอาหารกลางวนั  ค่าตกแต่ง
สถานท่ีในการฝึกอบรม ค่าวสัดุในการฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
โครงการ ฯลฯ 
     เป็นอ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (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/ซ่อมแซมระบบประปาท่ีอยูใ่นการดูแลรับผิดชอบของ

อบต.เขาขาว 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 ลูกบาศก์
เมตร     
ความสูงประมาณ 20 เมตร พร้อมติดตั้งถงักรองสนิมเหลก็ เช่ือมระบบประปาให ้    
สามารถใชง้านได ้พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วน
เขาขาว     
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 พร้อมท่อกรุกรอง
บ่อ     
ความลึกไม่นอ้ยกวา่ 50.00 เมตร และ ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว พร้อมท่อกรุ     
กรองบ่อความลึกไม่นอ้ยกวา่ 50.00 เมตรรวมความลึกไม่นอ้ยกวา่
100.00 เมตร หรือปริมาณน ้ าไม่นอ้ยกวา่ 5 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว เลขท่ี
21/2564) งบประมาณ 280,000 บาท (สองแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัสภาต 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 าการเช่ือมต่อระบบประปา
ให ้    
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 าการเช่ือมต่อระบบประปา
ให ้    
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 21,098,400 บาท 

  
งบกลาง รวม 21,098,400 บาท 

   
งบกลาง รวม 21,098,400 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 350,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งซ่ึงเป็น

ผูป้ระกนัตน ในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้งพนกังานจา้งและค่าครองชีพ
ชัว่คราว หรือตามระเบียบหลกัเกณฑก์ าหนด 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2561 ในอตัราร้อยละ 0.2 ของค่าจา้งโดยประมาณทั้งปี ตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด มท 0808.2/ว 5172 ลง
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 

      

   
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 14,534,800 บาท 

      
     เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพคนชรา ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ านวน 5,261,600 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพคนพิการ ผูมี้สิทธฺจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพคนพิการ ตาม

ระเบียนกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้น
พิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

   
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 102,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วย

เอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพ่ือการยงัชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถคาดหมายล่วงหนา้ไดใ้นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน กรณีมีสาธารณภยัเกิดขคน้ เช่นอุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั และภยั
แลง้ เป็นตน้ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือ
กรณีการป้องกนัและยยัย ั้งก่อนกสนเกิดสาธารณภยัหรือคาดหมายวา่จะเกิดสา

      



 

 

 

ธารณภยั 

   
รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั       

    
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.เขาขาว จ านวน 400,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองก าหนด
หลกัเกณฑเ์พ่ือสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ด าเนินการและบริหารจดัการ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ และสวสัดิการชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี ระหวา่งส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์กระทรวงมหาดไทย สมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศ
ไทย สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย 

      

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

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินในอตัราร้อย

ละ 1 ของงบประมาณรายรับประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564 โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุน 

      


