
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

อําเภอทายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,340,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,646,100 บาท
งบกลาง รวม 13,646,100 บาท

งบกลาง รวม 13,646,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้าง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทอดแทนตามพระราชบัญญัติกอง
ทุนเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,650,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,688,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยโรคเอดสในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเขากระปุก

เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยคํานวณการตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของบ
ประมาณรายได้ประจําปี (ไมรวมเงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุด
หนุน) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน 142,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สปสช.)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,824,610 บาท

งบบุคลากร รวม 5,795,110 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,404,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล,สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,705,590 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,722,790 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนตําบลประจําปีและ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯ ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหน้า
สํานักปลัด นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหน้าสํานัก
ปลัด 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 772,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและจายเป็นเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปี ให้แก พนักงานจ้าง สํานักปลัด อบต. ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต คนงาน ภารโรง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงาน
จ้าง สํานักปลัด อบต. ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงาน
ขับรถยนต คนงาน ภารโรง 
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งบดําเนินงาน รวม 1,764,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 438,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้แก ข้า
ราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สํานักปลัด อบต. ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คารังวัดที่ดิน คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาปรับปรุง website คาติดตั้งไฟฟ้า คาติด
ตั้งประปา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ คารับหนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ คาจัดทํา
วารสาร รายงานกิจการ จดหมายขาวของ อบต. คาจ้างเหมาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
- คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน คาเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาง ๆ 
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต
. และสมาชิกสภา อบต. ได้แก คาใช้จายดําเนินการจัดการเลือก
ตั้ง หรือเลือกตั้งซอมการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. และดําเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจําหนวย
เลือกตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งวา
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ อบต.เขากระปุก เชน คาจ้าง
เหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คา
อาหารพร้อมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกพิมพ เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพ
ที่ได้รับจากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ ขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวง
มาลา พานพุม กรวยดอกไม้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ นาฬิกา พระพุทธรูป ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่อง
สงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอง
น้ํา กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน หม้อไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยางฉีดน้ํา ถึงขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปูโตะ กระดาษชําระ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชิ้น
สวนที่เสียหายของรถยนตของ อบต. รถจักรยานยนต เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก นอตและสกูร สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํา
กลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หัวเทียน แบตเตอรี่ หม้อน้ํา จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี ถาน กาส ฯลฯ รถยนตของ อบต. รถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญ้า  ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สําหรับเครื่องจักรกลขอหนวยงานตาง ๆ ที่ขอมาใช้ในราชการ
และจายสนับสนุนในหนวยงานและกลุมองคกรตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชนแก อบต.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดร แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 376,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล และอาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อคายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล และอาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง เชน คาเชาพื้นที่ Server และ Domain name (รายปี)
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งบลงทุน รวม 252,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 252,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชุดโตะ เก้าอี้ สําหรับรับแขก จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชุดโตะ เก้าอี้ สําหรับรับแขก ประกอบ
ด้วย โตะกลาง จํานวน 1 ตัว เก้าอี้รับแขก จํานวน 3
 ตัว ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหา
ได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมได้
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด
ทั่วไปซึ่งเป็นราคาประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

ผ้ามานและอุปกรณพร้อมติดตั้งสําหรับสํานักงาน อบต. จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาติดตั้งผ้ามานและอุปกรณ ดังนี้ 
1. ห้องสํานักปลัด 2. ห้องกองคลัง 3. ห้องกองชาง 4. ห้องกอง
การศึกษา 5. ห้องปลัด  ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่อง
จากเป็นครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัด
หาตามราคาท้องตลาดทั่วไปซึ่งเป็นราคาประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
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หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม
น้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB – มี
หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 38 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ
- เพื่อเป็นรายจายซอมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง และให้รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการรวม และ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอทายาง (ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน)

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง เพื่อ
ดําเนินโครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการ
รวม และอํานวยความสะดวกของประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ระดับอําเภอทายาง ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ
.2565 (ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 307,240 บาท
งบบุคลากร รวม 222,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 222,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนตําบลประจําปีและ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด  ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้แก ข้า
ราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาง ๆ 
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ/หรือสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างองคกร สถาบันหรือบุคคลที่เป็น
กลางในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการ
ของ อบต.

งานบริหารงานคลัง รวม 2,702,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,682,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,682,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนตําบลประจําปีและ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯ ดังนี้ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงาน
พัสดุ                                                                        
                                 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ดังนี้ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 26,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก พนักงานสวนตําบล ดังนี้
ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 278,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและจายเป็นเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปี ให้แก พนักงานจ้าง กองคลัง ดังนี้ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ และผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง กอง
คลัง  ดังนี้ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 1,020,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจําของกองคลัง ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
เชาทรัพยสิน คารังวัดที่ดิน คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจัดทํา
เอกสารแนะนําการชําระภาษีประจําปี คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธการชําระภาษีประจําปี คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี ฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาง ๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกพิมพ เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้รับจากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ แผนที่ แผงปิดประกาศ นาฬิกา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี ถาน กาส ฯลฯ รถยนตของกองคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดร แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 485,120 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนตําบลประจําปีและ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จานในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาง ๆ    
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดร แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 37,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน พนักพิกสูงถึงกลางหลัง มีที่
ท้าวแขน ปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 1 ตัว ราคานอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไปซึ่งเป็นราคาประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน (6 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อย
กวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,519,400 บาท

งบบุคลากร รวม 705,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 705,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 252,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและจายเป็นเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปีให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต (ผู้มีทักษะ) และ
พนักงานขับรถยนต

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้
ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานขับรถ
ยนต (ผู้มีทักษะ) , พนักงานขับรถยนต
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งบดําเนินงาน รวม 789,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย คาใช้จายเพื่อ
เป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร คาป่วยการ อปพร. เงินตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และผู้ที่มี
สิทธิได้รับคาตอบแทนตามระเบียบฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้แก ข้า
ราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ผู้
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาง ๆ 
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โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหารพร้อม
น้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และรายจาย
อื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น, และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 8

โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม
ของ อบต.เขากระปุก

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมขององคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก เชน คาจ้างเหมาเต็นท คาจ้างเหมาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาเชาโตะ เก้าอี้ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาตอบแทนบุคคลผู้
มาชวยปฏิบัติราชการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายให้แกอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตของ อบต.เขากระปุก

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตขององคการบริหาร
สวนตําบลเขากระปุก เชน คาจ้างเหมาเต็นท คาจ้างเหมาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาเชาโตะ เก้าอี้ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาตอบแทนบุคคลผู้
มาชวยปฏิบัติราชการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายให้แกอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต
.เขากระปุก

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.เขากระปุก เชน คาจ้าง
เหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ และราย    จายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น, และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกัน
อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เชน คาจ้างเหมาจัด
ทําป้ายไวนิล คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น, และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒2561-2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชิ้น
สวนที่เสียหายของรถยนตของ อบต. รถยนตบรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกูร สาย
ไมล ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กันชนรถ
ยนต เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัดหม้อน้ํา จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองข้างรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯล
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี ถาน กาส ฯลฯ รถยนตของ อบต. รถยนตบรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นคา
เชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องจักรกลขอหนวยงานตาง ๆ ที่
ขอมาใช้ในราชการและจายสนับสนุนในหนวยงานและกลุมองคกร
ตาง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชนแก อบต.

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปล
หามคนไข้ สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูก
ยาง ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมีดับ เพลิง ข้อ
ตอ ทอทางจายน้ํา สายสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบอก
ไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือ
ยานพาหนะ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอ
ปี) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม
น้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
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- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 810,700 บาท

งบบุคลากร รวม 625,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 625,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 599,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนตําบลประจําปีและ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯ ดังนี้ ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา นัก
วิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย คาใช้จายเพื่อ
เป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ และผู้ที่มีสิทธิได้รับคาตอบแทนตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกพิมพ เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้รับจากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวง
มาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ นาฬิกา พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดร แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 35,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ชอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ขนาด 20 ชอง จํานวน 2
 ชุด ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหา
ได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมได้
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด
ทั่วไปซึ่งเป็นราคาประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน (6 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อย
กวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
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น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,497,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,218,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,218,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 958,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนตําบลประจําปีและ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯ ตําแหนงครู

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกพนักงานสวนตําบลกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนงครู

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,037,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและจายเป็นเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปี ให้แกพนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  และคน
งาน ภารโรง  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก  และคน
งาน ภารโรง  

งบดําเนินงาน รวม 2,502,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลเขา กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ผู้ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 863,790 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ครูและ
พนักงานจ้าง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน ของพนักงานสวน
ตําบล ครูและพนักงานจ้างและเพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตําแหนงครู
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ  ประจําปี พ.ศ. 2565 เชน  คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ  คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและน้ําดื่ม  คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาใช้จายในการ
ตกแตงสถานที่ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักเรียนเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 3
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 683,790 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
(1) คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอางแก้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง เป็นเงิน  457,910 บาท
(2) คาจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอางแก้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง เป็นเงิน 151,300 บาท
(3) คาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอางแก้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง เป็นเงิน 13,200 บาท
(4) คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอางแก้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง เป็นเงิน 13,200 บาท
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอางแก้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง เป็นเงิน 19,800 บาท
(6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอางแก้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง เป็นเงิน 28,380 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
 / ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 61
ลําดับที่ 1
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โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างวินัยการคัดแยก
ขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน  คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คา
จัดซื้อถังขยะ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาผลิตสื่อ  และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
แกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 1,469,150 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,449,150 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอง
น้ํา กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน หม้อไฟฟ้ากระทะไฟฟ้า กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยางฉีดน้ํา ถึงขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง ผ้าปูโตะ กระดาษชําระ ฯลฯ
 จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน ๔ ศูนย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอางแก้ว ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโป่งเกตุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง และ
โรงเรียน ภายในองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก จํานวน ๖ 
โรงเรียน ได้แก โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว  โรงเรียนบ้านเขา
กระปุก โรงเรียนบ้านหนองคอไก โรงเรียนบ้านเขาอาง
แก้ว โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ โรงเรียนบ้านหนอง
โรง จํานวน 1,437,150 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร หรือการ
แพทย เชน หน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล  น้ํายาตางๆ เจลล้าง
มือ สารกรองตะกอน สารกรองคารบอน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 2,776,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,776,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 378,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 5

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอางแก้ว  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 466,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอางแก้ว  สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 5
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

จํานวน 777,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 5

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 147,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 5

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 226,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว  สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 5
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

จํานวน 781,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 345,000 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย คาใช้จายเพื่อ
เป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและผู้ที่มี
สิทธิได้รับคาตอบแทนตามระเบียบฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้แก ข้า
ราชการและพนักงานจ้าง
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมศาล คารังวัด
ที่ดิน คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
 คารับหนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ คาจัดทําวารสาร รายงาน
กิจการ จดหมายขาวของ อบต. คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว (สุนัข/แมว) ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาง ๆ 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 426,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้านองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครรากุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า) คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น, และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปล
หามคนไข้ สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูก
ยาง ถุงมือ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจายแอลกอ
ฮอร พร้อมขาตั้ง จํานวน 2 เครื่อง ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งไมสามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่อง
จากเป็นครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจัด
หาตามราคมท้องตลาดทั่วไปซึ่งเป็นราคมประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 5
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 10

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 10
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 14

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 11

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 11
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 15

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 12

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 12
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 16
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 13

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 13
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 17

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 14

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 14
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 18

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 6
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 7

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 8

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 9
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 10

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตาม-แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 11

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 12
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 13

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 670,820 บาท

งบบุคลากร รวม 576,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 576,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 94,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย คาใช้จายเพื่อ
เป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ และผู้ที่มีสิทธิได้รับคาตอบแทนตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้แก ข้า
ราชการและพนักงานจ้าง
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ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาง ๆ 
โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความชวย
เหลือนักเรียน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมอบทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาและการให้ความชวยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นคาใช้
จายสําหรับคาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง คาหนวย
กิต และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับการศึกษาตามสถาบันการ
ศึกษากําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(แก้ไข ครั้งที่ 3
) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
ชุมชน เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาสมนาคุณ
วิทยากร และรายจายอื่น ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542,พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดการขยะในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพร้อมน้ํา
ดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คา
สมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่น ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริม
อาชีพ เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542, และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 1 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสีสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาจ้างเหมาจัด
ทําป้ายพิธีเปิดโครงการฯ คาถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาเชา
เต็นท  คาเชาโตะ  คาเชาเก้าอี้ คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทน
กรรมการ คาชุดกีฬา คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ํา
แข็ง คาวัสดุอุปกรณตางๆ  และรายจายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 5

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตอต้านยาเสพติดตําบล
เขากระปุก ประจําปี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
เยาวชน และประชาชนตอต้านยาเสพติดตําบลเขากระปุก เชน คา
จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาจ้างเหมาจัดทําป้ายพิธีเปิด
โครงการฯ คาถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาเชาเต็นท  คาเชา
โตะ  คาเชาเก้าอี้ คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทนกรรมการ คาชุด
กีฬา คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ  และรายจายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเมาลิด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเมาลิด ประจําปี พ
.ศ. 2565 เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาเชาเต็นท คาเชา
โตะ คาเชาเก้าอี้ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชาเวที  คาเชาเครื่อง
เสียง และรายจายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 3

โครงการสืบสานประเพณีสีสันแหงสายน้ํา ลอยกระทงตําบลเขา
กระปุก

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สีสันแหงสายน้ําลอยกระทงตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ. 2565
 เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล การจัดกิจกรรมประกวด
กระทง การจัดกิจกรรมบนเวที คาเงินรางวัล คาถ้วยรางวัล คาเงิน
รางวัล คาเชาเต็นท เก้าอี้ โตะ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชาเวที คา
เชาเครื่องเสียง และรายจายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:25:39 หน้า : 54/73



โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไว
นิล คาอาหารพร้อมน้ําดื่ม คาอาหารวางพร้อมน้ําดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาสมนาคุณวิทยากร และ
รายจายอื่นๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 4

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทายาง เพื่อดําเนินโครงการเผยแพร
กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอําเภอทายางในงาน “พระนคร
คีรี – เมืองเพชร” ประจําปี พ.ศ. 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทายาง เพื่อ
ดําเนินโครงการเผยแพรกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
อําเภอทายางในงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ประจําปี พ.ศ
.2565
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีทายาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงาน
เกษตรและของดีทายาง เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้าย    ไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ คาน้ําดื่ม คาจัดประดับตกแตงขบวนแห คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาจัดประดับตกแตงบูธ คาใช้จายในการจัด
นิทรรศการ คาตกแตงสถานที่  คาต้นไม้  คาจ้างเหมาบริการ และ
รายจายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,611,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,186,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,186,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 970,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯ ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง วิศวกรโยธา นายชาง
โยธา และนายชางไฟฟ้า  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตาง ๆ ของข้า
ราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตําแหนงนายชางไฟฟ้า 

วันที่พิมพ : 18/8/2564  15:25:39 หน้า : 56/73



เงินประจําตําแหนง จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการ ฯลฯ
 ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,010,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ฯลฯ
ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ชวยนายชางโยธา ผู้ชวยนาย
ชางสํารวจ พนักงานผลิตน้ําประปา และพนักงานจดมาตรวัดน้ํา
ประปา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตาง ๆ ของข้า
ราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตําแหนงผู้ชวยพนักงาน
ธุรการ ผู้ชวยนายชางโยธา ผู้ชวยนายชางสํารวจ พนักงานผลิตน้ํา
ประปา และพนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา 

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก ข้าราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ผู้
ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ 
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชนคาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาติด
ตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาปักเสาพาดสาย คาติดตั้งหม้อ
แปลง คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ คาวางทอประปา คา
ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา คาจ้างเหมาเดินทอประปา
และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาง ๆ  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปใส ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้รับจากการซื้ หนังสือ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระ
ดาษ คัตเตอร นาฬิกา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชิ้น
สวนที่เสียหายของรถยนตของอบต. รถจักรยานยนต เชน ยาง
รถ น้ํามันเบรก นอตและสกูร สายไมล เพลา     ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น เบาะรถเครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน ตลับลูก
ปน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมอง
ข้าง กันชน เข็มขัดนิรภัย ประแจ แมแรง คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ ลอคพวง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซ ฯลฯ รถยนต
ของอบต. รถจักรยานยนต ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นคา
เชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องจักรกลของหนวยงานตางๆ ที่
ขอมาใช้ในราชการและจายสนับสนุนในหนวยงานและกลุมองคกร
ตาง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ เม
มบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

งานก่อสร้าง รวม 7,274,290 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน โคมไฟ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง และอุปกรณอื่นๆสําหรับงานไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม ชะแลง ทินเนอร สี เทป
วัดระยะ ตลับเมตร ปูน
ซีเมนต ทราย หิน ดิน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไม้ตาง ๆ ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบลอกเหล็กเส้น แปรงทาสี ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล และอุปกรณอื่น ๆที่
เกี่ยวกับงานกอสร้าง ฯลฯ

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสถานที่ที่เป็นสมบัติที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล คาไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล
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งบลงทุน รวม 6,974,290 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,974,290 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอย 1 หมูที่ 12 (กองชาง) จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1  หมูที่ 12
 บ้านหนองโรงลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 54 ลบ.ม. และมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 360 ตร.ม.  ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุกเลขที่ 27/2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 12

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอย 4 หมูที่ 14 (กองชาง) จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมูที่ 14
 บ้านผาน้ําหยด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 114 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 760 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต
.เขากระปุก เลขที่ 29/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 12
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 15
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอย 5 หมูที่ 12 (กองชาง) จํานวน 137,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมูที่ 12
 บ้านหนองโรงลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 37.80 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 252 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต
.เขากระปุก เลขที่ 30/2564  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 10
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 13

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมูที่ 6 (กองชาง) จํานวน 401,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมูที่ 6
 บ้านหนองเอื้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 112.50 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 750 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต
.เขากระปุก เลขที่ 21/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 135
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมูที่ 9 (กองชาง) จํานวน 394,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15  หมูที่ 9
 บ้านโป่งเกตุ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 108 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 720 ตร.ม.  ตามแบบแปลน
ของ    อบต.เขากระปุก เลขที่ 24/2564 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58
 ลําดับที่ 141
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมูที่ 8 (กองชาง) จํานวน 428,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมูที่ 8
 บ้านหุบเฉลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 119.40 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 796 ตร.ม.  ตามแบบแปลน
ของ   อบต.เขากระปุก เลขที่ 23/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 140
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 8
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยป่าลาน) หมูที่ 
3 (กองชาง)

จํานวน 436,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยป่า
ลาน)  หมูที่ 3 บ้านเขากระปุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 102
 ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 680 ตร.ม.  ตามแบบ
แปลนของ อบต.เขากระปุกเลขที่ 18/2564 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 129
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 1 ลําดับที่ 3

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมูที่ 11 (กองชาง) จํานวน 424,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมูที่ 11
 บ้านโป่งเกตุบน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 117 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 780 ตร.ม.  ตามแบบแปลนของ 
  อบต.เขากระปุก เลขที่ 26/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 11
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมูที่ 4 (กองชาง) จํานวน 394,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8  หมูที่ 4
 บ้านบอประหัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมน้อยกวา 108 ลบ.ม. และมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 720 ตร.ม.  ตามแบบแปลน
ของ   อบต.เขากระปุกเลขที่ 19/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกเจริญ (ซอย 4) 
หมูที่ 13 (กองชาง)

จํานวน 401,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคก
เจริญ (ซอย 4)  หมูที่ 13 บ้านเขาอางแก้ว ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 112.50 ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 750 ตร.ม.  ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุกเลข
ที่ 28/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 41
 ลําดับที่ 57
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 14
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเภา-บ้านนาย
เที่ยง หมูที่ 5 (กองชาง)

จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย
เภา - บ้านนายเที่ยง  หมูที่ 5 บ้านหนองคอไก ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 114 ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 760
 ตร.ม.  ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุกเลขที่ 20/2564
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 134
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 5

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุขสําราญ  
น้อยศิริ หมูที่ 2 (กองชาง)

จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุข
สําราญ  น้อยศิริ หมูที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรเทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 138 ลบ.ม. และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 920
 ตร.ม.  ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุกเลขที่ 17/2564
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 126
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 1 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 หมูที่ 7 (กองชาง) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรังซอย 1 หมูที่ 7บ้านหนอง
ซอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม
น้อยกวา 344 ลบ.ม. และมีพื้นที่ลงหินคลุกไมน้อยกวา 1,720
   ตร.ม.  ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก เลขที่ 22/2564
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 4
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 7

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอย 3 เชื่อมตอซอย 5 หมูที่ 10 (กอง
ชาง)

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสร้างถนนลูกรังซอย 3 เชื่อมตอซอย 5 หมูที่ 10
 บ้านห้วยหินเพลิง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร โดยลงหิน
คลุกปริมาตรไมน้อยกวา 344 ลบ.ม. และมีพื้นที่ลงหินคลุกไมน้อย
กวา 1,720 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก เลข
ที่ 25/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4) หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 10
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านผู้ใหญณรงค หมูที่ 1 (กองชาง) จํานวน 416,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรังซอยบ้านผู้ใหญณรงค หมูที่ 1
 บ้านหนองโรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร โดยลงหิน
คลุกปริมาตรไมน้อยกวา 336 ลบ.ม. และมีพื้นที่ลงหินคลุกไมน้อย
กวา 1,680 ตร.ม. พร้อมวางทอคสล. เส้นผาศูนยกลาง 0.80
 เมตร จํานวน 2 แหง ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก เลข
ที่ 16/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54
 ลําดับที่ 123
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ (กองการ
ศึกษา ฯ)

จํานวน 429,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
เกตุ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร ตามแบบ
แปลนของอบต.เขากระปุก เลขที่ 31/2564 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 20
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 16
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โครงการกอสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงคและโรงจอดรถ อบต
.เขากระปุก (สํานักปลัด)

จํานวน 661,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 6
 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก เลขที่ 32/2564 และ
โรงจอดรถ อบต.เขากระปุก ขนาดกว้าง 6.5 เมตร ยาว 15
 เมตร สูง 2.6 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขากระปุก เลข
ที่ 33/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7   พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 19

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง (กองการศึกษา ฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างหลังคาคลุมสนามเด็ก
เลน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต
.เขากระปุก เลขที่ 34/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7   พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-25656) (เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 18
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โครงการติดตั้งป้ายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอางแก้ว (กองการ
ศึกษา ฯ)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งป้ายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอาง
แก้ว ขนาดกว้าง 1.54 เมตร ยาว 2.30 เมตร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 24
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แก้ไข ครั้ง
ที่ 3) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 17

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 63,290 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) คากอสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคปลูกหญ้าแฝก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคปลูกหญ้า
แฝก ประจําปี พ.ศ.2565 เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจ้าง
เหมาแรงงาน คาจ้างเหมารถปรับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาเชา
เต็นท โตะ เก้าอี้ คาจัดซื้อหญ้าแฝก และรายจายอื่น ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผน,ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 2
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โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้ เพื่อแผนดิน เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจ้างเหมา
แรงงาน คาจ้างเหมารถปรับสถานที่ คาจ้างเหมารถขุดหลุม คาเชา
เครื่องเสียง คาจ้างเหมาเวที คาเชาเต็นท โตะ เก้าอี้ คาจัดซื้อ
ต้นไม้ และรายจายอื่น ๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562, พระราช
บัญญัติกําหนดแผน,ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1

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

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เชน คาจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ คาจัดทําแปลงสมุนไพร คาจัดทําป้ายสรรพคุณ
สมุนไพร คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจ้างเหมารถปรับสถานที่  คาเชา
เต็นท โตะ เก้าอี้ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 3
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 870,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอรน้ําประปา และมิเตอรไฟฟ้า อุปกรณ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 850,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในการกิจการประปาของการประปาองคการ
บริหารสวนตําบล 
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