
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

อําเภอทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        

                 ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 73,000,000 บาท แยกเปน  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 22,732,330 บาท 

  
งบกลาง รวม 22,732,330 บาท 

   
งบกลาง รวม 22,732,330 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 348,830 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 

ซ่ึงเปนผูประกันตน ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจางและ 
คาครองชีพชั่วคราว หรือตามระเบียบหลักเกณฑกําหนด 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนกองทุนเงินทดแทน 
 ตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณท้ังป  
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนท่ีสุด มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม  2561 

      

   
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 17,124,800 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหแกผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,038,800 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ ใหแกผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพความพิการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 96,000 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหแกผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินท่ีไมสามารถคาดหมายลวงหนาไดใน
กรณีจําเปนเรงดวน เชนมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เชนอุทกภัย อัคคีภัย วาต
ภัย และภัยแลง เปนตน หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปน
สวนรวมหรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยได    

      



   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาขาว จํานวน 333,900 บาท 

      

       เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาขาวเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการ 
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.
2561 ขอ 8(3) ลงวันท่ี2 ตุลาคม 2561 และตามบันทึกความรวมมือ
สนับสนุนการดําเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และ
สวัสดิการชุมชนในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ระหวางสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กระทรวงมหาดไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและสมาคมองคการ
บริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย 

      

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) จํานวน 670,000 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนเงินสมทบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินในอัตรารอย

ละ 2 ของงบประมาณรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไมรวมเงิน
อุดหนุน 

      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 11,018,880 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,472,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,053,880 บาท 

   
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 532,080 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายก อบต.และรองนายก อบต.       

   
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก อบต.และ 

รองนายก อบต. 
      

   
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก อบต.และ 

รองนายก อบต. 
      

   
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

จํานวน 90,720 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก อบต.       

   
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 2,339,880 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกประธานสภา,รอง

ประธานสภา , สมาชิกสภา และเลขานุการสภา 
      



   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,418,600 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 4,141,680 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล       

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 84,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับ ตามระเบียบ

กําหนด 
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับ 

ตามระเบียบกําหนด 
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 941,460 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 65,460 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆเชนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง       

  
งบดําเนินงาน รวม 2,523,400 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 640,400 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 164,200 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณี
พิเศษ  

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนตําบล และพนักงานจางซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 336,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 90,200 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถ่ิน 

      

   
คาใชสอย รวม 960,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 260,000 บาท 

      
  1.1 คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร และขอบัญญัติตางๆ คา

ระวางรถบรรทุก คาจางเหมารถบริการตางๆตามความจําเปน
ฯลฯ จํานวน  230,000 บาท  

      



1.2 คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึง
มิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดิน และ/หรือสิ่งกอสรางเปน
เงิน 30,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  2.1 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปนเพ่ือตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน 
ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน ของทางองคการบริหาร 
สวนตําบลเขาขาว  จํานวน  15,000 บาท 
2.2 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
หรือ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ตามระเบียบ
กําหนด   จํานวน  15,000 บาท  

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
3.1 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับจัดการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือ
การใหขาวสารแกประชาชนทราบถึงสิทธิและหนาท่ี ในการเลือกตั้งทุกระดับ
เชนสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา เปนตน 

      

    
3.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผูท่ีไดรับการอนุญาตและมีคําสั่ง
ใหไปราชการหรือปฏิบัติราชการใหกับทางองคการบริหารสวนตําบล และคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะและคาใชจายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไป
ราชการ  และคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

      

    
3.3 คาของขวัญ หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดหาของขวัญ ของรางวัลเงินรางวัลในการจัด

กิจกรรมตางๆท่ีมีความจําเปนเหมาะสม 
      

    
3.4 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และ พวงมาลา จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมสําหรับมอบใหผูมี

เกียรติ ชาวตางประเทศและคูสมรสท่ีเดินทางเขามาหรือออกจากประเทศ
ไทย คาพวงมาลาหรือพานประดับพุมดอกไม ฯลฯ 

      

    
3.6 โครงการวันทองถ่ินไทย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการวันทองถ่ินไทย โดยมี
คาใชจายประกอบดวยคาจัดดอกไมและตกแตงสถานท่ี คาจัดทําปายไวนิล คา
ปายนิทรรศการ คาอุปกรณอ่ืนๆตามความจําเปน 
ตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ ว 73  ลง
วันท่ี 16  มกราคม  2559    
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี  250   ลําดับ
ท่ี 6 
 

      



   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชนครุภัณฑสํานักงาน รถยนตสวนกลาง กลองถายรูป เครื่อง
คอมพิวเตอร อาคารสํานักงาน และอาคารซ่ึงอยูในการดูแลของ อบต.เขาขาว
ซ่ึงไมอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ฯลฯ  

      

   
คาวัสดุ รวม 378,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ท่ี

จําเปนตองใชในสํานักงาน 
      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ฟวส เทปพันสายไฟ ฯลฯ       

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชนไมกวาด ผงซักฟอก ถวย จาน แกว

น้ํา ฯลฯ 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนยางนอก ยางใน หมอน้ํา

รถยนต แบตเตอรี่ ฯลฯ  
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน

เบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตสวนกลาง และสําหรับรถยนตหรือ
เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชนปุย พันธไม น้ํายากําจัดวัชพืช ฯลฯ        

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขียนโปสเตอร 

พูกัน สี ฟลม รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลางอัด ขยาย ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนผงหมึก แผน CR-R โปรแกรมและอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของกับคอมพิวเตอร 
      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบ

วิธีการงบประมาณ 
      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 545,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารท่ีทําการ อบต.และอาคารซ่ึงอยูใน

ความดูแลของ อบต. 
      

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาเชาและใชบริการโทรศัพทสําหรับท่ีทําการอบต.       



   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาสงเอกสารทางไปรษณียและคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ       

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาใชจายคาบริการอินเตอรเน็ต คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต ฯลฯ       

  
งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 20,000 บาท 

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมปกติหรือคาซอมกลาง 
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
1.1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอทุงสง จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี อําเภอทุงสง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เปนอํานาจหนาท่ีตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 (8) และพระราชบัญญัติกําหนด แผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (11) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 251   ลําดับ
ท่ี  9   

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 70,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
1.1 โครงการเวทีประชาคม จํานวน 70,000 บาท 

      

       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเวทีประชาคมทองถ่ิน เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําปายไวนิลโครงการ คาจางเหมาถาย
เอกสาร เขาเลม คาจางเหมาโตะ เกาอ้ี คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆ ตามความ
จําเปน  
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลง
วันท่ี 15  พฤษภาคม 2562 
     เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 248   ลําดับ
ท่ี  2   

      

 
 
 

รวม 3,540,585 บาท 



งานบริหารงานคลัง 

  
งบบุคลากร รวม 2,588,235 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,588,235 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,338,135 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและจายเปนเงินปรับปรุง

เงินเดือน 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 36,780 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล       

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับตาม

กําหนด 
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,064,060 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง       

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 89,260 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ และคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง       

  
งบดําเนินงาน รวม 889,150 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 444,150 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 334,150 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เงินประโชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณี
พิเศษ จํานวน 134,150.- บาท 
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง
จํานวน 200,000.- บาท 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจางซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนสวัสดิการคาเชาบานใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขราชการสวนทองถ่ิน 
      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิใหแกผูมีสิทธิไดรับ

เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ เก่ียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน 

      

   
 
 

รวม 240,000 บาท 



คาใชสอย 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 150,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร      

   คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คากําจัดสิ่งปฏิกูล      
   คาธรรมเนียมตาง ๆ  ฯลฯ      

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

         เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน      
       สวนตําบลและพนักงานจาง ในราชอาณาจักรและนอก      
       ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ      
       คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน      
       คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ     

      

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท 

      
          เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง       
      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน รถจักรยานยนตสวนกลาง กลอง
ถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร อาคารสํานักงาน ฯลฯ 

      

   
คาวัสดุ รวม 205,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ      

   ฯลฯ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน      
      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสายไฟ ฯลฯ      

   ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน      
      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ผงซักฟอก      

   ถวย จาน แกวน้ํา ฯลฯ      
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน      

   หมอน้ํารถยนต แบตเตอรี่ ฯลฯ      
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล      

   น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนตสวนกลาง      
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

           เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก แผน CR-R            



   โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 2,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีไมเขาลักษณะและประเภท      

   ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ      
      

  
งบลงทุน รวม 63,200 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 63,200 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 51,200 บาท 

      

         เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (รวมคาติดตั้ง)       
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง       
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดังนี้       
1.ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู       
2.ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง      . 
3.เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน       
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม       
และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5       
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุดท้ังหนวยสง       
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน       
5.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร       
6.การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากขอ 3)       
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลวเพ่ือการประหยัดพลังงาน       
ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานตาม       
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา       
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ       
    แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทอง       
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร       
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท.0808.2/ว.
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564      
       

      

        
 

      

    
ตูเหล็ก จํานวน 12,000 บาท 

      

          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู      
        คุณลักษณะเฉพาะ      
        1. มีมือจับชนิดบิด      
        2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น      
        3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)      
         เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท.
0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564      

      



 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 382,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 310,515 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 310,515 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 310,515 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและจายเปนเงินปรับปรุง

เงินเดือน 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 71,605 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 57,605 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 14,805 บาท 

      
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรองสวน

ทองถ่ิน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณี
พิเศษ  

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท 

      

     เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ใหแก
พนักงานสวนตําบล ซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559      

      

   
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนสวัสดิการคาเชาบานใหแกผูสิทธิไดรับเงินตาม       

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน       
      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิใหแก     ผูมี

สิทธิไดรับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ เก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน      

      

   
คาใชสอย รวม 11,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร      

   คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คากําจัดสิ่งปฏิกูล      
   คาธรรมเนียมตาง ๆ  ฯลฯ      

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

         เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน      
       สวนตําบล ในราชอาณาจักรและนอก      
       ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ      
       คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน      
       คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ     

      



    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล            

   
คาวัสดุ รวม 3,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ      

   ฯลฯ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน      
      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 836,035 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 722,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 722,940 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 192,360 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล       

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 11,160 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับ       

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 474,480 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,940 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆเชนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง       

  
งบดําเนินงาน รวม 113,095 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 73,095 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 27,095 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน 

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับ 
พนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ  

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 

พนักงานสวนตําบล , ลูกจางประจํา และพนักงานจางซ่ึงไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
      

   
คาใชสอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร และ

ขอบัญญัติตางๆคาระวางรถบรรทุก คาจางเหมารถบริการตางๆตามความ
      



จําเปน ฯลฯ  

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
สําหรับพนักงาน พนักงานจาง ผูท่ีไดรับการอนุญาตและมีคําสั่งใหไปราชการ
หรือปฏิบัติราชการใหกับทางองคการบริหารสวนตําบล และคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คายานพาหนะและคาใชจายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางไป
ราชการ และคาลงทะเบียนตาง ฯลฯ 

      

    
2.2 โครงการประชาสัมพันธปองกันและควบคุมไฟปาตามภารกิจถายโอน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธปองกันและควบคุมไฟ
ปาตามภารกิจถายโอน โดยมีคาใชจายประกอบดวยจางทําปายไวนิลขอความ
ตามท่ีอบต.เขาขาวกําหนด ประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง คาจัดทําโปสเตอร
ประชาสัมพันธการปองกันและควบคุมไฟปา 
เปนอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 (4)  (7) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ ว 2360 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี  245   ลําดับ
ท่ี 1 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชนครุภัณฑสํานักงาน รถยนตสวนกลาง กลองถายรูปเครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ  

      

 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 340,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร) ตามปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2560 อัตราตามระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

      

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คาใชสอย รวม 170,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร และ

ขอบัญญัติตางๆ   คาระวางรถบรรทุก คาจางเหมารถบริการตางๆ ตามความ
จําเปนฯลฯ 

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
2.1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลและประเพณีตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลและประเพณีตางๆ จํานวน 2 โครงการ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจางเหมาติดตั้งเตนท โตะ เกาอ้ีพรอมติดตั้งไฟสองสวาง
ภายในเตนท และตกแตง คาติดตั้งไฟฟาสองสวางริมทาง คาไวนิล
ประชาสัมพันธโครงการ และรณรงคเพ่ือการขับข่ีปลอดภัย คาปายบอกระยะ
และเตือนสติพรอม   โครงไม คาน้ําดื่ม น้ําแข็งสําหรับผูใชบริการ ฯลฯ 
เปนอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 (4) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (29) (30) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634  ลง
วันท่ี 22  กันยายน  2557 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661  ลงวันท่ี 9  มีนาคม  2561 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี 232     ลําดับ
ท่ี 4 

      

    
2.2 โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางซ่ึงไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
เปนอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 (4)และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (29) (30) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-
2565)  หนาท่ี  230     ลําดับท่ี 2 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชนครุภัณฑสํานักงาน รถยนตสวนกลาง กลองถายรูป เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ  

      



   
คาวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ฟวส เทปพัน

สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สตารทเตอร ฯลฯ   
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนยางนอก ยางใน หมอน้ํา

รถยนต แบตเตอรี่ ฯลฯ  
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล  

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตสวนกลาง และสําหรับรถยนตหรือ
เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาเครื่องดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิง ฯลฯ       

  
งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 20,000 บาท 

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด

ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมปกติหรือคาซอม
กลาง 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

    
1. เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

      

  1.1 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลน้ําตก จํานวน 20,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอทุงสง 
เปนไปตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว6768 ลง
วันท่ี 29  พฤศจิกายน  2560 และหนังสือดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/
ว 515 ลงวันท่ี 22  กุมภาพันธ  2561เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับแกไข ครั้งท่ี 3/2564   หนาท่ี 49   ลําดับ
ท่ี 1                                                                                       
                                                                                            
                                      
 
 
                                         

      



 
งานจราจร รวม 100,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาสัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงก้ัน

จราจร ปายเตือนแทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ปายไฟ
หยุดตรวจ แผนปายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,924,150 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,615,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,615,040 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,394,240 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุง

เงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินประจําป ฯลฯ 
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 55,500 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ ฯลฯ       

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 152,400 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ฯลฯ 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,900 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมคาวิชา ฯลฯ       

  
งบดําเนินงาน รวม 301,410 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 195,410 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 68,610 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เงินรางวัล ฯลฯ       

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง หรือผูซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ท่ีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงาน หรือผูซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ       

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 16,800 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบกําหนด       

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



คาใชสอย รวม 49,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 2,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ       

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ 
      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ของเจาหนาท่ีทองถ่ินหรือผูซ่ึงมีสิทธิตามระเบียบกําหนด 

      

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินหรือผูซ่ึงมีสิทธิ

ตามระเบียบกําหนด 
      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ ฯลฯ 
      

   
คาวัสดุ รวม 49,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ       

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพัน

สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ 
      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท 

      
   - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ

กลิ่น ฯลฯ 
      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน ส ีกระดาษเขียน

โปสเตอร ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ฯลฯ       

   
คาสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท 

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต

การดและคาสี่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปน
      



ตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว และ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ ฯลฯ 

  
งบลงทุน รวม 7,700 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 7,700 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท  พนัก
พิงและท่ีนั่งข้ึนโครงเหล็กบุฟองน้ําหุมหนัง ท่ีนั่งมีขนาดกวางไมนอย
กวา 50 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 47 เซนติเมตร สูงไมนอย
กวา 90 เซนติเมตร สามารถปรับข้ึน-ลงได มีลอ 5 ลอ หมุนไดรอบตัว มีท่ีวาง
แขน ราคาตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง  
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 -สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
 -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHZ 
 -สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
 -สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.
2561-2565) หนาท่ี 273 ลําดับท่ี 38 

      

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,901,515 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,523,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,523,520 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,240,320 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินประจําป เงินปรับปรุง

เงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินประจําป ฯลฯ 
      

   
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท 



        เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล       

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,082,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ฯลฯ 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 159,200 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมคาวิชา(พ.ค.ว.) ฯลฯ       

  
งบดําเนินงาน รวม 4,897,295 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 154,355 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 144,355 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เงินรางวัล ฯลฯ       

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบกําหนด       

   
คาใชสอย รวม 1,835,840 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ       

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ 
      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ของเจาหนาท่ีทองถ่ินหรือผูซ่ึงมีสิทธิตามระเบียบกําหนด 

      

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินหรือผูซ่ึงมีสิทธิ

ตามระเบียบกําหนด 
      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว 

จํานวน 21,500 บาท 

      

  เพ่ือเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา

      



ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 177 ลําดับท่ี 17 

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน 

จํานวน 17,200 บาท 

      

  เพ่ือเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 177 ลําดับท่ี 18 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 

จํานวน 34,400 บาท 

      

  เพ่ือเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 177 ลําดับท่ี 16 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 176 ลําดับท่ี 14 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน 

จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 176 ลําดับท่ี 15 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 

จํานวน 24,000 บาท 



      

  เพ่ือสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2552 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 176 ลําดับท่ี 13 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว 

จํานวน 119,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน สําหรับจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับ
นายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 171 ลําดับท่ี 5    

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน 

จํานวน 76,500 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน สําหรับจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) หนาท่ี 170 ลําดับท่ี4   

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 

จํานวน 195,500 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน สําหรับจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวน
สมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 172 ลําดับท่ี 6   

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว 

จํานวน 10,000 บาท 



      

  เพ่ือเปนคาจัดหาหนังสือเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี  173 ลําดับท่ี 8 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน 

จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาจัดหาหนังสือเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 174 ลําดับท่ี 9 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 

จํานวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาจัดหาหนังสือเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 173 ลําดับท่ี 7 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 175 ลําดับท่ี 11 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน 

จํานวน 8,000 บาท 

        เพ่ือสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย       



พัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 175 ลําดับท่ี 12 

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 

จํานวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนใหแกผูเรียนท่ีมีอายุ 3 - 5 ป สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี  174 ลําดับท่ี 10 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทับนายเหลียว 

จํานวน 360,150 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทับนายเหลียว เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 168 ลําดับท่ี  2  

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน 

จํานวน 231,525 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไสสาน เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 167 ลําดับท่ี 1   

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
     โครงการอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 

จํานวน 499,065 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จยา 90 เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (9) ระเบียบ

      



กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ขอ 6 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 169 ลําดับท่ี  3  

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 
      

   
คาวัสดุ รวม 2,806,100 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ       

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพัน

สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ 
      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,718,100 บาท 

      

   - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น ฯลฯ (เปนเงิน 20,000.-บาท) 
 - เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว และเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.
6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว การบริการสาธารณะ
ดานการศึกษาตามภารกิจถายโอน รายการเงินอุดหนุนสําหรับอาหาร
เสริม (นม) อาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมการจัด
การศึกษา เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 178 ลําดับท่ี 19 (เปนเงิน 2,698,100.-บาท) 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ คอน คีม ฯลฯ       

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม น้ํามัน

เชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน ฯลฯ 
      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลีและผาพันแผล ยา

และเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฯลฯ 
      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ

สัตว ฯลฯ 
      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน ส ีกระดาษเขียน

โปสเตอร ฯลฯ 
 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ฯลฯ       

   
คาสาธารณูปโภค รวม 101,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 80,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เขาขาว       

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เขาขาว       

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต
การดและคาสี่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปน
ตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว และ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.เขาขาว 

      

  
งบลงทุน รวม 213,900 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 213,900 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 28,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท  พนัก
พิงและท่ีนั่งข้ึนโครงเหล็กบุฟองน้ําหุมหนัง ท่ีนั่งมีขนาดกวางไมนอย
กวา 50 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 47 เซนติเมตร สูงไมนอย
กวา 90 เซนติเมตร สามารถปรับข้ึน-ลงได มีลอ 5 ลอ หมุนไดรอบตัว มีท่ีวาง
แขน ราคาตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

    
โตะทํางานเหล็กพรอมกระจกปูโตะ จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็กพรอมกระจกปู
โตะ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 - หนาโตะทําดวยเหล็กแผน 
 - ทนตอการขูดขีดและสารเคมีไดดี 
 - ตูลิ้นชักใสเอกสารมี 3 ลิ้นชัก 
 - สามารถล็อค พรอมกันท้ัง 3 ลิ้นชัก 
 -โครงตูทําดวยเหล็ก 
 -ตัวโตะมีลิ้นชักกลาง 
 -มีกระจกปูโตะ 
ราคาตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา

      



มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

   
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

    
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

จํานวน 39,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 19,900 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานประมาณ ธันวาคม 2563 มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  
1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิก
เซล)  
2) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 
5) ชองตอ HDML ไมนอยกวา 2 ชอง เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพและ
เสียง 
6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(9) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 271 ลําดับท่ี 32 

      

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 66,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 22,000 บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน            (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอย

      



กวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย                
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 8 MB 
 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้        
   1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 - มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีแปนพิมพและเมาส 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

        
 

      

    
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถ
เปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ

      



นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได         
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 1,200x600 หรือ 600 x 1,200 dpi    
 - มีถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed)                                     
 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาว
ดํา                                                        
 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา    
 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต                 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง           
 - มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได             
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน  
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษเองได 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

        
 

      

    
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  1 kVA จํานวน 17,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่อง  
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 -มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
 -สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 5,266,800 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 5,266,800 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
1. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสหกรณนิคมกสิกรรมทุงสง จํานวน 2,142,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนสหกรณนิคมกสิกรรมทุงสง สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน
      



นักเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 186 ลําดับท่ี 36 

    
2. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบานไสสาน จํานวน 882,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานไสสาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 187 ลําดับท่ี 37 

      

    
3. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดนิคมคีรี จํานวน 483,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนิคมคีรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 188 ลําดับท่ี 38  

      

    
4. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบานเขาตาว จํานวน 659,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเขาตาว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 189 ลําดับท่ี 39 

      

    
5. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบานสามัคคีธรรม จํานวน 1,100,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานสามัคคีธรรม สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 -ป.6) เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 190 ลําดับท่ี 40 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 593,375 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 336,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 336,360 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 336,360 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล       

  
งบดําเนินงาน รวม 257,015 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 83,215 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 14,015 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน
เปนกรณีพิเศษ  

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 

พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 

      



   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิไดรับ 

เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ 
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน 

      

   
คาใชสอย รวม 163,800 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 128,800 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ 

บรรทุกคาเชาทรัพยสิน ฯลฯ  
      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เก่ียวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ
พนักงาน พนักงานจาง ผูท่ีไดรับการอนุญาตและมีคําสั่งใหไปราชการหรือ
ปฏิบัติราชการใหกับทางองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว และคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะและคาใชจายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการ
เดินทางไปราชการ และคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชนครุภัณฑสํานักงาน รถยนตสวนกลาง กลอง 
ถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ  

      

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขียนโปสเตอร 

พูกัน สี ฟลม รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลางอัด ขยาย ฯลฯ 
      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 554,884 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 284,884 บาท 

   
คาใชสอย รวม 35,814 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 35,814 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา    
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ใน
อัตราตัวละ 3 บาท จํานวน 2 ครั้ง 

      



    เปนอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันท่ี 12 มกราคม  2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0810.5/1745 ลงวันท่ี  
31  สิงหาคม  2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี 229  ลําดับ
ท่ี 2 

   
คาวัสดุ รวม 249,070 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนยางนอก ยางใน หมอน้ํา

รถยนต แบตเตอรี่ ฯลฯ  
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตสวนกลาง และสําหรับ 
รถยนตหรือเครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาขาว 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 189,070 บาท 

      

  1. เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยตางๆ เชน แอลกอฮอล  ถุงมือ
ทางการแพทย หนากากอนามัย เคมีภัณฑตางๆ ยา
คุมกําเนิด ยาสลบ ฯลฯ   จํานวน  10,000  บาท    
 2. เพ่ือจายเปนคาวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตยราช
นาร ี            
ในอัตราตัวละ 30 บาท จํานวน 179,070 บาท  
    เปนอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันท่ี 12  มกราคม  2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 ลงวันท่ี 31  สิงหาคม  2560 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลง
วันท่ี 10 เมษายน  2561 
    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 229  ลําดับ
ท่ี 2 
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 30,000 บาท 

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน  

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมปกติหรือคาซอมกลาง  
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

    
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 240,000 บาท 

      

  1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน                
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1 – 12 สําหรับใชใน
การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ละ 20,000 บาท จัดทําโครงการหมูบานละไมนอย
กวา 3 โครงการ               จํานวน 240,000 บาท  
     เปนอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 (9) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (19) (31) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
     เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 228  ลําดับ
ท่ี 1 
 
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,058,470 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 936,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 936,300 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 758,880 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน 

สวนตําบล 
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับ       

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง 
      



   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท 

              เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง       

  
งบดําเนินงาน รวม 122,170 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 112,170 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 37,370 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน
เปนกรณีพิเศษ  

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 

พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางซ่ึงไดรับคําสั่งให 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกผูท่ีมีสิทธิไดรับ 

เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท 

      
     เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ 

ไดรับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ 
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน 

      

   
คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชนครุภัณฑสํานักงาน รถยนตสวนกลาง กลอง
ถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ  

      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 65,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 65,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 

      
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ

หรืออนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามระเบียบกําหนด 
      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
- โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมี
คาใชจาย ประกอบดวย    คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไว
นิล คาตอบแทน  วิทยากรคาเชาโตะเกาอ้ี คาตกแตงอาคารสถานท่ี คาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปน  ในการดําเนินงาน ฯลฯ  

      



     เปนอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6)  
     เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี  222  ลําดับ
ท่ี 2 

    
โครงการเยี่ยมบานเด็กและเยาวชนตําบลเขาขาว จํานวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานเด็กและเยาวชนตําบล
เขาขาว  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปายไวนิล คาตอบแทนวิทยากรคาเชาโตะเกาอ้ี คาตกแตงอาคาร
สถานท่ี คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ 
     เปนอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6)   
     เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) หนาท่ี 221   ลําดับท่ี 1 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 1,478,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 480,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 480,000 บาท 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆเชนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง       

  
งบดําเนินงาน รวม 998,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 38,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 18,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวน 
ทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการใหแกพนักงานจางซ่ึง

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัตินอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
      

   
คาใชสอย รวม 640,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
1.รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 570,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการสถานท่ีสําหรับกําจัดขยะ คาจาง 

 เหมาบริการตางๆ ฯลฯ  
      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
1.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท 



      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณา
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิลคาตอบแทน
วิทยากร คาใชจายอ่ืนๆอันเก่ียวเนื่องกับโครงการ เปนตน 
     เปนอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 (3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอย ของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม  2560 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันท่ี 16 มกราคม 2561 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
     เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแกไข ครั้ง
ท่ี 3/2564 หนาท่ี  48 ลําดับท่ี 1 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ 

ใชงานไดตามปกติ เชน รถบรรทุกขยะ ฯลฯ  
      

   
คาวัสดุ รวม 320,000 บาท 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ท่ีตักขยะ ถุงดําฯลฯ       

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ เชน ยางนอก ยาง

ใน หมอน้ํารถยนต แบตเตอรี่ ฯลฯ  
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับบรรทุกขยะ และสําหรับรถยนตหรือ
เครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจขององคการ 
บริหารสวนตําบลเขาขาว 

      

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน ไดแก หมวก เสื้อสะทอน
แสง ถุงมือยางหรือหนัง ผาปดปาก-ปดจมูก เครื่องปองกันฝุนละอองหรือ
กลิ่น รองเทายางหุมสนสูงใตเขา(รองเทาบูท) เสื้อกันฝนฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเครื่องแตงกายเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2560  

      

 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 25,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ       

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 
      

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ฟวส เทปพัน

สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ 
      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 88,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 49,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 49,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 2,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ       

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน จํานวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแขงขัน รวมท้ัง

การจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ กิจกรรมหรืองานสงเสริมพัฒนา
เด็ก เยาวชน หรือผูสูงอายุ การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ฯลฯ 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คา
จัดสถานท่ีบริเวณลอยกระทง คาเชาเตนทพรอมโตะและเกาอ้ี ฯลฯ        
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 208 ลําดับท่ี 1   
 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 39,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 39,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
1.  โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน “ประเพณีมาฆบูชาแหผาข้ึน
ธาตุ” 

จํานวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอทุงสงตามโครงการสืบสาน

ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน "ประเพณีมาฆบูชาแหผาข้ึนธาตุ" เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 210 ลําดับท่ี 5   

      

    
2.  โครงการ การจัดงานประเพณีเดือนสิบ จํานวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอทุงสงตามโครงการ การจัด

งานประเพณีเดือนสิบ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนาท่ี 211 ลําดับท่ี 6   

      

    
3.  โครงการ การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อําเภอทุงสง จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอทุงสงตามโครงการ การจัด

งานเทศกาลประเพณีชักพระ อําเภอทุงสง เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 212 ลําดับท่ี 7 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,497,255 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,388,755 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,388,755 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,927,795 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเปนเงิน ปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานสวนตําบล 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 36,000 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน 

 สวนตําบล 
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ 

ของพนักงานสวนตําบลท่ีสมควรไดรับตามระเบียบท่ีกําหนด 
      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 225,480 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงิน ปรับปรุงคาจางใหแกลูกจางประจํา       

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,059,480 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก

พนักงานจาง 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 

 
 

      



  
งบดําเนินงาน รวม 1,086,500 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 440,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 140,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน 
เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน  (เงินรางวัลประจําป)  

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางชึ่งไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ เบิก
จายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 260,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ 

ไดรับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ 
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน 

      

   
คาใชสอย รวม 310,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท 

      
  คาใชจายเก่ียวกับเรื่องงานบริการ 

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ  ฯลฯ 

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเขาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 

      

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินหรือผูซ่ึงมีสิทธิ

ตามระเบียบกําหนด 
      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท 

      
  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินและครุภัณฑ  เพ่ือใหสามารถใช งานได

ตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน คอมพิวเตอร กลองถายรูปโตะ เกาอ้ี อาคาร
      



สํานักงาน (กองชาง) ฯลฯ 

   
คาวัสดุ รวม 335,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะตางๆ เกาอ้ีตางๆ 

 กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ ฯลฯ 
      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ไมกวาด ผงซักฝ

อก  ถวย  จาน  แกวน้ํา  ฯลฯ 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน หมอน้ํา

รถยนต แบตเตอรี่  ฯลฯ 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล   
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  สําหรับรถยนตสวนกลาง  และสําหรับรถยนต
หรือเครื่องจักรกลท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจ  ขององคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปเตอร

พูกัน  ส ี ฟลม  รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง  อัด  ขยาย  ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมผิวเตอร  เชน  ตลับผงหมีก  สําหรับ

เครื่องพิมพ  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ  เมาส  ฯลฯ 
      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

         เพ่ือจายเปนคาจัดชื้อวัสดุอ่ืนๆ  เชน  มิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟา  ฯลฯ       

   
คาสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท 

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,500 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาเชาและบริการโทรศัพทสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวน

ตําบลเขาขาว   
      

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 22,000 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกน
หลัก (4 Core)  และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมี

      



ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
  

 
งานกอสราง รวม 9,152,500 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 410,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาชึง่บริการ จํานวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจางตรวจวิเคราะหคุณภาพ
น้ํา คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายจางออกแบบ คาจางควบคุมงานท่ีจาย
ใหแก เอกชนหรือนิติบุคล ฯลฯ 
          

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรัษาและซอมแซมถนนท่ีอยูในการดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  เชน  ซอมแซมผิวจราจร  ทอระบายน้ําซอมแซมเครื่องหมาย
จราจร  งานตัดหญาบริเวณเขตทาง  ฯลฯ และเพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบน้ําประปาท่ีอยูในการดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาขาวเพ่ือ 
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
 
                                 
 

      



   
คาวัสดุ รวม 350,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน  ฟวส 
สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  โคมไฟฟา  เบรกเกอร 
ลําโพง  สายอากาศ  หรือเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน เครื่องตัดกระแสไฟฟา
อัตโนมัติ  ตูควบคุมไฟฟา  ฯลฯ 
   

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ทอและอุปกรณ 
ประปา  ปูนซิเมนต  ทราย  กรวด  หิน  หินคลุก  เหล็กเสน 
ไมตางๆ  ตะปู  คอน  คีม  สวาน  ตลับเมตร  ทอน้ําตางๆ 
ยางมะตอยสําเร็จรูป  จอบ  เสียม  บุงก่ี  ฯลฯ 

      

  
งบลงทุน รวม 8,392,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 372,500 บาท 

   
ครุภณัฑการเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ําแบบซับเมริสซิเบิ้ล  ขนาด  1.5  แรงมา  จํานวน  15  เครื่อง จํานวน 270,000 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาจัดชื้อเครื่องสูบน้ําแบบซับเมริสซิเบิ้ล  ขนาด 1.5 แรงมา
จํานวน 15 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด) เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไม
มี กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณเปนไปตาม
หนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2 / ว 1989ลง
วันท่ี  22  มิถุนายน  2552  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  0808.2 / ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 -
 2565 )แกไขครั้งท่ี3/2564 หนาท่ี 50 ลําดับท่ี2 

      

    
เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมริสซิเบิ้ล ขนาด 1 แรงมา จํานวน 5 เครื่อง จํานวน 72,500 บาท 

      

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบซัมเมริสซิ
เบิ้ล  ขนาด 1 แรงมา จํานวน  5  เครื่อง (ราคาตามทองตลาด) เนื่องจาก
ครุภัณฑชนิดนี้ไม มีกําหนด  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ เปนไปตาม
หนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2 / ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)แกไขครั้งท่ี
3/2564 หนาท่ี 50 ลําดับท่ี1 

      

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท 

      
   เพ่ือเปนคาใชจายรายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ 

 ครุภัณฑขนาดใหญ  เชน  เครื่องบิน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  ฯลฯ ชึ่งไม
รวม  ถึงคาซอมแซมบํารุงปกติ  หรือคาซอมแซมกลาง  ฯลฯ 

      



   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 8,020,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล  ซอยพอใจ หมูท่ี  11 จํานวน 373,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  4.00 เมตร  ความยาว
180  เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางไมนอยกวา  720 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  12 / 2565)  งบประมาณ  373,000 บาท  (สามแสนเจ็ด
หม่ืนสามพันบาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี3 / 2564 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรม และการ
โยธา  หนาท่ี  37  ลําดับท่ี  87 

      

    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล ซอยวัดพันธวาราม  หมูท่ี  
11 

จํานวน 498,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวาเฉลี่ย  5.00 เมตร  ความ
ยาว 200 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางไมนอย
กวา  1,000 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาว
เลขท่ี  11 / 2565)  งบประมาณ  498,000 บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนแปด
พันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครังท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หนาท่ี  37  ลําดับท่ี  88 

      

    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล สายบานควนลูกเห็บ - สี่
แยกบานผูชวยสมคิด  หมูท่ี  3 

จํานวน 499,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  4.00 เมตร ความ
ยาว  245 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางไมนอย
กวา 980 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  3 / 2565)  งบประมาณ  499,000 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกา
พันบาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี 7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หนาท่ี  8  ลําดับท่ี  21 
 

      



    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล สายบานนายประคอง  
สมศักดิ์  หมูท่ี  1 

จํานวน 499,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  3.50 เมตรความ
ยาว  280 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางไมนอยกวา 
980 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาขาว  เลขท่ี  1 / 2565)  งบประมาณ  499,000 บาท (สี่
แสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนาท่ี  2  ลําดับท่ี  4 

      

    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล สายบานลุงยูร  หมูท่ี  9 จํานวน 499,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  4.00 เมตร ความ
ยาว  245 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางไมนอย
กวา 980 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบแปลนองคการ
บริหารเขาขาว เลขท่ี  9 / 2565)  งบประมาณ 499,000 บาท  (สี่แสน
เกาหม่ืนเกาพัน  
บาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี4 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หนาท่ี  101  ลําดับท่ี  155 

      

    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต  สายบาน
นายทิวา  หมูท่ี  9 

จํานวน 584,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  5.00 เมตรความ
ยาว  160 เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ
กอสรางไมนอยกวา  800 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  เลขท่ี  8 / 2565)
งบประมาณ  584,000 บาท  (หาแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถวน)  เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67  (1)  และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 --2565)  แกไขครั้ง
ท่ี  3 / 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  หนาท่ี  32  ลําดับท่ี  76 

      

    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายหนวย  
10  หมูท่ี  12 

จํานวน 498,000 บาท 

      
  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  5.00 เมตร  ความยาว

135 เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ
      



กอสรางไมนอยกวา  675 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  13 / 2565)  งบประมาณ  498,000 บาท (สี่แสนเกาหม่ืน
แปดพันบาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  7) 
พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หนาท่ี  39  ลําดับท่ี  92 

    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายหวย
หวายแดง  หมูท่ี  8 

จํานวน 498,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  5.00 เมตร ความ
ยาว  135 เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ
กอสรางไมนอยกวา  675 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครง (ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  7 / 2565)  งบประมาณ 498,000 บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนแปด
พันบาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไข เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67  (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตร   
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาท่ี  28  ลําดับท่ี  67 

      

    
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายปอม อปพร. - 
ควนตีน  หมูท่ี  10 

จํานวน 499,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  4.00 เมตร  ความยาว
195 เมตร ความหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ
กอสรางไมนอยกวา  780 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  10 / 256)  งบประมาณ  499,000 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเกา
พันบาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  7) 
พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หนาท่ี  36  ลําดับท่ี  85 

      

    
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปนคงอุทิศ  หมูท่ี  8 จํานวน 276,000 บาท 

      

  โดยทําการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชนดิชองเดียว ขนาด
ความกวางเฉลี่ย  1.80 เมตร  ความสูงเฉลี่ย  1.80 เมตร  ความ
ยาว  6.00 เมตรพรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลเขา

      



ขาว เลขท่ี  14 / 2564)  งบประมาณ  276,000 บาท  (สองแสนเจ็ดหม่ืน
หกพันบาทถวน)เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตร  การ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาท่ี  27  ลําดับท่ี  64 

    
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายสิงหขจรวรกุล  หมูท่ี  7  หมูท่ี  1 

จํานวน 498,000 บาท 

      

  โดยทําการปรับปรุงซอมแซมถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  5.00 เมตร ความ
ยาว  140 เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ
กอสรางไมนอยกวา  700 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ (ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว เลขท่ี  6 / 2565) งบประมาณ  498,000 บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนแปด
พันบาทถวน)  เปนไปตามพระราบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564   
 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนาท่ี  22  ลําดับท่ี  52      

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานหิน
ราว - บานในไร  หมูท่ี  5 

จํานวน 499,000 บาท 

      

  โดยทําการปรับปรุงถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  4.00 เมตร  ความยาว
180 เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ
กอสรางไมนอยกวา  720 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  5 / 2565)  งบประมาณ  499,000 บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนเกา
พันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติ่มถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -
 2565)  แกไขครั้งท่ี  4 / 2564  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หนาท่ี  71  ลําดับท่ี  81 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายหนวย  
5 - บานนางปราณีต  หมูท่ี  4 

จํานวน 498,000 บาท 

      

  โดยทําการปรับปรุงถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  5.00 เมตร ความ
ยาว  140 เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ
กอสรางไมนอยกวา  700 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  4 / 2565)  งบประมาณ 498,000 บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนแปด
พันบาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

      



ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หนาท่ี  14  ลําดับท่ี  35 

    
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยลุงเทง  หมูท่ี  12 จํานวน 250,000 บาท 

      

  โดยทําการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.  มอก.  ชั้น 3  ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน  40 ทอน  (2 
แถว)  และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือคิด
เปนพ้ืนท่ีดําเนินการกอสรางไมนอยกวา  80 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว เลขท่ี  16 / 2565)  งบประมาณ  250,000 บาท  (สองแสนหาหม่ืน
บาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67  (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หนาท่ี  40 ลําดับท่ี  95 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายสมศักดิ์  หมูท่ี  2 จํานวน 123,000 บาท 

      

  โดยทําการลงหินคลุกถนนขนาดความกวางเฉลี่ย  3.00 เมตร ความ
ยาว  800 เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  คิดเปนปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา  240 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกลี่ยเรียบ  หรือคิดเปนพ้ืนท่ี
ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา  2,400 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย
โครงการ (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  2 / 2565)งบประมาณ 123,000 บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืน
สามพันบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67 (1) และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หนาท่ี  6  ลําดับท่ี  16 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนสายบานผูใหญบุญฤทธิ์  เค่ียมขาว หมูท่ี  12 จํานวน 26,000 บาท 

      

  โดยทําการวางทอระบาย
น้ํา  คสล. มอก. ชั้น 3  ขนาด  0.80 x 1.00 เมตร จํานวน  7 ทอน  (ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว เลขท่ี 15 / 2565)  งบประมาณ  26,000 บาท  (สองหม่ืนหกพัน
บาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  67  (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา 

      



ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไขครั้งท่ี  3 / 2564  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  หนาท่ี  41  ลําดับท่ี  98 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานสํานักสงฆบานอาวมิน  หมูท่ี  6 จํานวน 833,000 บาท 

      

  โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6 นิ้ว พรอมทอกรุกรอง
บอ  ความลึกไมนอยกวา  50 เมตร  และขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว  พรองทอกรุกรองบอ  ความลึกไมนอย
กวา  50 เมตร  รวมความลึกไมนอยกวา  100 เมตร  หรือปริมาณน้ําไมนอย
กวา  5 ลูกบาศกเมตร / ชั้วโมง และกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําความจุไมนอย
กวา  12 ลูกบาศกเมตร  ความสูง ประมาณ  12 เมตร  พรอมถังกรองสนิม
เหล็ก  และวางทอเมน พี.วี.ซี.  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  2 นิ้ว  ชั้น  13.5  ความยาว  1,400 เมตร  ทําการเชื่อม
ระบบใหสามารถใชงานได  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว  เลขท่ี  19 / 2565)  งบประมาณ  833,000 บาท (แปดแสนสาม
หม่ืนสามพันบาทถวน)  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7) พ.ศ. 2562  มาตรา  68  (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หนาท่ี  20  ลําดับท่ี  49 

      

    
โครงการขุดเจาะบอบาดาลจุดซอยบานนางวิภู  พรหมรักษา  หมูท่ี  3 จํานวน 280,000 บาท 

      

  โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6 นิ้ว พรอมทอกรุกรอง
บอ  ความลึกไมนอยกวา  50 เมตร  และขนาด
เสนผาศูนยกลาง  4 นิ้ว  พรอมทอกรุกรองบอความลึกไมนอย
กวา  50 เมตร  รวมความลึกไมนอยกวา 100 เมตร  หรือปริมาณน้ําไมนอย
กวา  5 ลูกบาศกเมตร / ชั้วโมง  พรอมติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว เลขท่ี  18 / 2565)  งบประมาณ  280,000 บาท  (สองแสนแปด
หม่ืนบาทถวน) เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  68  (1)  และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงสราง
พ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หนาท่ี  11  ลําดับท่ี  30 
  

      

    
โครงการขุดเจาะบอบาดาลจุดหวยขอนเค่ียม  หมูท่ี  2 จํานวน 280,000 บาท 

      
  โดยทําการขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง  6 นิ้ว พรอมทอกรุกรอง

บอความลึกไมนอยกวา  50 เมตร  และขนาดเสนผาศูนยกลาง  4 นิ้ว  พรอม
ทอกรุกรองบอความลีกไมนอยกวา  50 เมตร  รวมความลึกไมนอยกวา

      



100 เมตร  หรือปริมาณน้ําไมนอยกวา  5 ลูกบาศกเมตร / ชั้วโมง  พรอม
ติดตั้งปายโครงการ  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขา
ขาว เลขท่ี  17 / 2565)  งบประมาณ  280,000 บาท  (สองแสนแปด
หม่ืนบาทถวน)เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบบ
ท่ี  7)  พ.ศ. 2562  มาตรา  68  (1)และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหรรมและการโยธา หนาท่ี  7  ลําดับท่ี  19 

   
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)       

    
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(คา K) จํานวน 10,000 บาท 

      
   เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาจางแบบปรับราคาได 

 ( คา K)  กรณีวงเงินสัญญากอสรางไมเกิน  50  ลานบาท  (คากอสราง สิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 621,901 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 366,901 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 366,901 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 207,480 บาท 

             เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล       

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 147,600 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 11,821 บาท 

             เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เชนคาครองชีพของพนักงานจาง       

  
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 15,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 15,000 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน
เปนกรณีพิเศษ  

      

   
คาใชสอย รวม 240,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ           

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองตอนรับบุคคลและคณะบุคคลของ

ทางองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  
      



   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       

    
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเก่ียวกับการปฏิบัติ

ราชการ พนักงาน ผูท่ีไดรับการอนุญาตและมีคําสั่งใหไปราชการหรือปฏิบัติ
ราชการใหกับทางองคการบริหารสวนตําบล และคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

      

    
3. โครงการตามรอยพอ จํานวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตามรอยพอ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาใชสถานท่ี คาใชจายในการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม คาเชา
เครื่องเสียงคาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมายานพาหนะ  คา
ปายไวนิลคาประกาศนียบัตร คาเอกสารในการฝกอบรม คากระเปาใส
เอกสาร คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงานคาวัสดุในการฝกอบรม คา
สมนาคุณคณะกรรมการประเมินโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงาน ฯลฯ 
     เปนอํานาจหนาท่ีตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (7)  
     เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-
2565)  หนาท่ี  164  ลําดับท่ี  3 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท 

      
       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช

งานไดตามปกติ เชนครุภัณฑสํานักงาน รถยนตสวนกลาง กลองถายรูป เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   

                                  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/รายจาย/
ประเภทรายจาย 

      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

348,830                   348,830 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

20,000                   20,000 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 17,124,800                   17,124,800 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,038,800                   4,038,800 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 96,000                   96,000 

เงินสํารองจาย 100,000                   100,000 

รายจายตามขอผูกพัน                       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) 

670,000                   670,000 

1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
เขาขาว 

333,900                   333,900 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝาย
การเมือง) 

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

  532,080                 532,080 

คาตอบแทนประจาํ
ตําแหนงนายก/รองนายก 

  45,600                 45,600 

คาตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  45,600                 45,600 

คาตอบแทนรายเดือน   90,720                 90,720 



เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล 
คาตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

  2,339,880                 2,339,880 

เงินเดือน 
(ฝาย
ประจํา) 

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น 

  5,790,330 192,360 2,634,560 336,360 758,880     1,927,795 207,480 11,847,765 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
ขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถิ่น 

  120,780 11,160           36,000   167,940 

เงินประจําตําแหนง   246,000   55,500   18,000     60,000   379,500 

คาตอบแทนพนักงานจาง   2,005,520 474,480 2,234,400   138,000 432,000   1,059,480 147,600 6,491,480 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจาง 

  154,720 44,940 172,100   21,420 48,000   80,000 11,821 533,001 

เงินวิทยฐานะ       42,000             42,000 

คาจางลูกจางประจํา                 225,480   225,480 

งบ
ดําเนินงา
น 

คาตอบแท
น 

คาตอบแทนผูปฏบิัติ
ราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

  513,155 77,095 212,965 14,015 37,370 18,000   140,000 15,000 1,027,600 

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

  62,000 10,000 2,000 5,000 10,000 20,000   10,000   119,000 

คาเชาบาน   462,000 36,000 108,000 60,000 60,000     260,000   986,000 

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 

                      

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจาํ 

  105,000   26,800 4,200 4,800     30,000   170,800 

คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึง   411,000   102,000       27,000 200,000 5,000 745,000 



บริการ 

รายจายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

  30,000   4,000   5,000       10,000 49,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ 

                      

1.1 โครงการเวที
ประชาคม 

  70,000                 70,000 

3.1 คาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกต้ัง 

  500,000                 500,000 

3.2 คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 

  50,000                 50,000 

3.3 คาของขวัญ หรือเงิน
รางวัล 

  5,000                 5,000 

3.4 คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
และ พวงมาลา 

  5,000                 5,000 

3.6 โครงการวันทองถิ่น
ไทย 

  10,000                 10,000 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

  25,000   40,000         30,000   95,000 

คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม 

  25,000   35,000         10,000   70,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม   150,000 40,000 30,000 20,000 10,000 50,000 10,000 270,000 5,000 585,000 

1. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึง
บริการ 

    20,000   164,614           184,614 

2.1 คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 

    10,000               10,000 

2.1 โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลและประเพณีตาง 

    100,000               100,000 



ๆ 

2.2 โครงการ
ประชาสัมพันธปองกันและ
ควบคุมไฟปาตามภารกิจ
ถายโอน 

    10,000               10,000 

2.2 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง 

    30,000               30,000 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทับนายเหลียว 

      21,500             21,500 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานไสสาน 

      17,200             17,200 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 

      34,400             34,400 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาเคร่ืองแบบนักเรียน  
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทับนายเหลียว 

      15,000             15,000 

โครงการสนับสนุน       12,000             12,000 



คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาเคร่ืองแบบนักเรียน  
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไสสาน 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จยา 90 

      24,000             24,000 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาจัดการเรียนการ
สอน สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทับนายเหลียว 

      119,000             119,000 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาจัดการเรียนการ
สอน สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานไสสาน 

      76,500             76,500 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาจัดการเรียนการ
สอน สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสวนสมเด็จยา 90 

      195,500             195,500 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาหนังสือเรียน 

      10,000             10,000 



สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทับนายเหลียว 
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาหนังสือเรียน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไสสาน 

      8,000             8,000 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาหนังสือเรียน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จยา 90 

      16,000             16,000 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาอุปกรณการเรียน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทับนายเหลียว 

      10,000             10,000 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาอุปกรณการเรียน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไสสาน 

      8,000             8,000 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     คาอุปกรณการเรียน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จยา 90 

      16,000             16,000 



โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     โครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทับนาย
เหลียว 

      360,150             360,150 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     โครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานไสสาน 

      231,525             231,525 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  
     โครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จ
ยา 90 

      499,065             499,065 

2. คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ 

        15,000           15,000 

- โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

          30,000         30,000 

โครงการเยี่ยมบานเด็กและ
เยาวชนตําบลเขาขาว 

          30,000         30,000 

1.รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึง
บริการ 

            570,000       570,000 

1.โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 

            20,000       20,000 

คาใชจายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการ

              2,000     2,000 



แขงขัน 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

              45,000     45,000 

รายจายเพื่อใหไดมาชึ่งบริ
การ 

                210,000   210,000 

1. คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ 

                  20,000 20,000 

3. โครงการตามรอยพอ                   200,000 200,000 

คาวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน   183,000   30,000         100,000   313,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   13,000 10,000 4,000       10,000 150,000   187,000 

วัสดุงานบานงานครัว   20,000   2,720,100     5,000   5,000   2,750,100 

วัสดุยานพาหนะและขนสง   45,000 20,000   30,000   50,000   30,000   175,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   85,000 30,000 3,000 30,000   250,000   80,000   478,000 

วัสดุการเกษตร   30,000   10,000             40,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร   3,000   3,000 10,000       10,000   26,000 

วัสดุคอมพิวเตอร   200,000   60,000         100,000   360,000 

วัสดุอื่น   7,000             10,000   17,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง     20,000               20,000 

วัสดุจราจร     100,000               100,000 

วัสดุกอสราง       5,000         200,000   205,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

      20,000 189,070           209,070 

วัสดุเคร่ืองแตงกาย             15,000       15,000 

คา
สาธารณูปโ
ภค 

คาไฟฟา   400,000   80,000             480,000 

คาบริการโทรศัพท   5,000             1,500   6,500 

คาบริการไปรษณีย   20,000                 20,000 

คาบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

  120,000   28,000             148,000 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล       1,000             1,000 



งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน                       

เคร่ืองปรับอากาศ   51,200                 51,200 

ตูเหล็ก   12,000                 12,000 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

                30,000   30,000 

1. คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ 

  20,000 20,000   30,000           70,000 

เกาอี้สํานักงาน       35,000             35,000 

โตะทํางานเหล็กพรอม
กระจกปโูตะ 

      48,000             48,000 

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

                      

โทรทัศน แอล อ ีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ  
3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว 

      39,800             39,800 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

                      

เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) 

      66,000             66,000 

เคร่ืองพิมพ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 

      15,000             15,000 

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด  
1 kVA 

      17,100             17,100 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart 
Card Reader) 

      700             700 



ครุภัณฑการเกษตร                       

เคร่ืองสูบน้ําแบบซัมเมริสซิ
เบิ้ล ขนาด 1 แรงมา 
จํานวน 5 เคร่ือง 

                72,500   72,500 

เคร่ืองสูบน้ําแบบซับเมริสซิ
เบิ้ล  ขนาด  1.5  แรงมา  
จํานวน  15  เคร่ือง 

                270,000   270,000 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก                 22,000   22,000 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางส่ิง
สาธารณูปการ 

                      

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล สายบานนาย
ประคอง  สมศักด์ิ  หมูที ่ 
1 

                499,000   499,000 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล  ซอยพอใจ 
หมูที่  11 

                373,000   373,000 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล ซอยวัดพันธ
วาราม  หมูที่  11 

                498,000   498,000 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล สายบานควน
ลูกเห็บ - ส่ีแยกบานผูชวย
สมคิด  หมูที ่ 3 

                499,000   499,000 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล สายบานลุง
ยูร  หมูที ่ 9 

                499,000   499,000 



โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายบานนายทวิา  หมูที่  9 

                584,000   584,000 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายหนวย  10  หมูที่  12 

                498,000   498,000 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายหวยหวายแดง  หมูที ่ 
8 

                498,000   498,000 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายปอม 
อปพร. - ควนตีน  หมูที ่ 
10 

                499,000   499,000 

โครงการกอสรางทอลอด
เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปนคงอุทิศ  หมูที่  8 

                276,000   276,000 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต  
สายสิงหขจรวรกุล  หมูที ่ 
7  หมูที ่ 1 

                498,000   498,000 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายบานหินราว - บานใน
ไร  หมูที่  5 

                499,000   499,000 

โครงการปรับปรุง                 498,000   498,000 



ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
สายหนวย  5 - บานนาง
ปราณีต  หมูที่  4 
โครงการปรับปรุงถนนสาย
ซอยลุงเทง  หมูที่  12 

                250,000   250,000 

โครงการปรับปรุงถนนสาย
บานนายสมศักด์ิ  หมูที่  2 

                123,000   123,000 

โครงการปรับปรุงถนนสาย
บานผูใหญบุญฤทธิ ์ เค่ียม
ขาว หมูที ่ 12 

                26,000   26,000 

คากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค 

                      

โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานสํานักสงฆ
บานอาวมิน  หมูที่  6 

                833,000   833,000 

โครงการขุดเจาะบอบาดาล
จุดซอยบานนางวิภ ู พรหม
รักษา  หมูที่  3 

                280,000   280,000 

โครงการขุดเจาะบอบาดาล
จุดหวยขอนเค่ียม  หมูที่  2 

                280,000   280,000 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) 

                      

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได(คา K) 

                10,000   10,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ                       

1.1 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุงสง 

  3,000                 3,000 

เงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

                      

1. เงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

    20,000               20,000 



1. โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนสหกรณ
นิคมกสิกรรมทุงสง 

      2,142,000             2,142,000 

2. โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนบาน
ไสสาน 

      882,000             882,000 

3. โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนวัดนิคม
คีรี 

      483,000             483,000 

4. โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนบานเขา
ตาว 

      659,400             659,400 

5. โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนบาน
สามัคคีธรรม 

      1,100,400             1,100,400 

เงินอุดหนุนองคกร
ประชาชน 

                      

เงินอุดหนุนเอกชน         240,000           240,000 

1.  โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
“ประเพณีมาฆบูชาแหผา
ขึ้นธาตุ” 

              2,000     2,000 

2.  โครงการ การจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ 

              7,000     7,000 

3.  โครงการ การจัดงาน
เทศกาลประเพณีชักพระ 
อําเภอทุงสง 

              30,000     30,000 

รวม 22,732,330 15,011,585 1,276,035 15,825,665 1,148,259 1,123,470 1,478,000 133,000 13,649,755 621,901 73,000,000 

 


