
26 

  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 

ประมาณการรายจ่าย  รวมทั้งสิ้น    27,500,000.-บาท   แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป           รวม   10,444,810.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไป รวม    8,639,142.-บาท 
       งบบุคลากร รวม    5,394,642.-บาท      
       หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม    3,514,722.-บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม    1,879,920.-บาท 
  

 1. ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก   ตั้งไว้ จ านวน      514,080.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
แยกเป็น 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน   244,800.-บาท 
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  เป็นเงิน    269,280.-บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
 

 2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก / รองนายก ตั้งไว้ จ านวน  42,120.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล แยกเป็น 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน   21,000.-บาท 
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  เป็นเงิน       21,120.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
  

 3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก  ตั้งไว้ จ านวน       42,120.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารสว่นต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล   
แยกเป็น 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน        21,000.-บาท 
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  เป็นเงิน        21,120.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  

 4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก อบต.  ตั้งไว้ จ านวน    86,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน / ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  

 5. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน    1,195,200.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก และเลขานุการสภา  ให้แก่ 
 - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน      134,640.-บาท 
 - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน      110,160.-บาท 
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 - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน        86,400.-บาท 
 - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  เป็นเงิน       864,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม    2,646,510.-บาท 
  

 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ จ านวน 2,514,510.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ส านักงานปลัด ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. , หัวหน้าส านักปลัด , นักวิเคราะห์นโยบายฯ , นักทรัพยากรบุคคล , 
เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
  

 2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้   จ านวน   132,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น จ านวน  2  อัตรา และหัวหน้าส านัก
ปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
  

 ค่าจ้างชั่วคราว   รวม         868,212.-บาท 
  

 1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  จ านวน    784,212.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างรายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างทั่วไป    ต าแหน่งนักการภารโรง  จ านวน  1  อัตรา เป็นเงิน  108,000.-บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วย 
จนท.วิเคราะห์ฯ , ผู้ช่วย จนท.ธุรการ  , พนักงานขับรถยนต์   ,  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า ,  จ านวน  4  อัตรา 
เป็นเงิน 676,212.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  

 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง           จ านวน        84,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเดือนเพ่ิมพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ส านักงานปลัด 
จ านวน 4 อัตรา แยกเป็น 
     พนักงานทั่วไป               จ านวน  1  อัตรา   เป็นเงิน        12,000.-บาท 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน  3  อัตรา    เป็นเงิน        72,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
        

 งบด าเนินงาน   รวม    2,536,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   รวม    2,536,000.-บาท  
        ค่าตอบแทน   รวม      320,000.-บาท 
 1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
     จ านวน     50,000.-บาท แยกเป็น 
    1.1 ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว้   10,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่
ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
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    1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว ้    40,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ข้าราชการส่วนอ่ืนและพนักงานส่วนต าบลและบุคคลที่มีค าสั่ง
เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ได้เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
วินัย คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงานจ้าง 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ เงินค่าจ้างของราชการหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  

 2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้  10,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด) 
  

 3. ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว้  210,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
        

 4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว้   50,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้บริหารผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่า
เรียนบุตรจากองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
     

  ค่าใช้สอย  จ านวน   1,688,000.-บาท 
  

 1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน     905,000.-บาท 
    1.1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ    ตั้งไว้    80,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตามระเบียบของ
ทางราชการ ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด) 
           1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ      ตั้งไว ้    80.000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท าของ จ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมท ารูปเล่ม    
เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับต่างๆ ฯลฯ และจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน
ต าบล  เอกสารทางวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
           1.3 ค่าจ้างเหมารักษาท าความสะอาดอาคารและเครื่องออกก าลังกาย  ตั้งไว ้432,000.- บาท  

เ พื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาแรงงานท าความสะอาดอาคารและเครื่องออกก าลังกาย   
จ านวน 6 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
   1.4 ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย    ตั้งไว้   108,000.-บาท  

เ พื ่อ จ่า ย เป็นค่าจ้า ง เหมา เ ว รยามรักษาคว ามปลอดภัยที ่ท าก า ร  อบต . เ ขาแก้ว     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 1.5 ค่าจ้างเหมาพนกังานประจ ารถบรรทุกน้ าและศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 144,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจ ารถบรรทุกน้ าและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
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 1.6 ค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการ รถยนต์ส่วนกลาง  ตั้งไว้     5,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการ รถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน 1 คัน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 1.7 ค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการ รถบรรทุกน้ า  ตั้งไว้   10,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการ รถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ส านักงานปลัด) 
 1.8 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ    ตั้งไว้   10,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพ่ือใช้ในราชการ (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด)  
 1.9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร     ตั้งไว ้ 36,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  

 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน   160,000.-บาท 
     2.1 ค่ารับรอง  ตั้งไว้   10,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายในการเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ของขวัญ     
ค่าเอกสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจหรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานค่าบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
     2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง   ตั้งไว้   10,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ในการประชุมสภา อบต.เขาแก้ว หรือคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย/ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
     2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     ตั้งไว ้   20,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า   168 ข้อ  11 
     2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร อบต.เขาแก้ว  ตั้งไว ้  120,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือฝึกอบรม หรือสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่างๆ ที่ 
อบต.เขาแก้ว จัดขึ้น หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)   
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168 ข้อ 9 
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  3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
         จ านวน  423,000.-บาท แยกเป็น 
       3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ    ตั้งไว้     100,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด) 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

  3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว ้    300,000.-บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงการให้ความร่วมมือ 

และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า   166 ข้อ  2 
   3.3 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้  ตั้งไว้      3,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส าหรับพิธีการวันส าคัญ
ต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็น เช่น วันปยยมหาราช ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
      3.4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช               
และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ตั้งไว ้ 20,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  152  ข้อ  1 
  

 4. ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   จ านวน   200,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น 
เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์ เครื่องอัดส าเนา เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
      

 ค่าวัสดุ   จ านวน    528,000.-บาท 
  

 1. ประเภทวัสดุส านักงาน   ตั้งไว้ จ านวน 60,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ กาว เทปพีวีซีแบบใส 
กระดาษคาร์บอนน้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ 
สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
  

 2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ จ านวน  30,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวด เข่งถ้วยชาม ช้อนส้อมแก้วน้ า
จานรอง ถาด กระโถน เตาไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส สบู่ ผงซักฟอก  กระดาษช าระ น้ ายาล้าง
ห้องน้ า ถ้วยกาแฟ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
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  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
  

 3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ จ านวน   80,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก 
หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู หม้อน้ ารถยนต์ ไส้กรองน้ ามัน ไส้กรองอากาศ  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร กระจกโค้งมน และอ่ืน ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  

 4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ จ านวน   200,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน ถ่าน 
น้ ามันจารบี ไขข้น น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  

 5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ   ตั้งไว้ จ านวน    10,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี 
ฟยล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟยล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการสร้าง อัดขยายภาพถ่าย
ดาวเทียม เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
  

 6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ จ านวน  100,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์     เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (แผ่นดิสก์ ฯลฯ)เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
สายเคเบิล เมาส์ เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมและอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)   
  

 7. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   ตั้งไว ้จ านวน   48,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับหนังสือพิมพ์ประจ าที่อ่านหนังสือของหมู่บ้าน และหนังสือพิมพ์ประจ าที่
ส านักงาน อบต.เขาแก้ว เพ่ือบริการประชาชน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
  

 หมวดค่าสาธารณูปโภค  จ านวน         615,000.-บาท 
  

 1. ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ จ านวน          450,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในส านักงานและในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 2. ประเภท ค่าน้ าประปา  ตั้งไว้ จ านวน         5,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ในส านักงาน / ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
         

 3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตั้งไว้ จ านวน            30,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน   ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด) 
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 4. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ จ านวน            10,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และ
อาคารต่าง ๆ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
         

 5. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้ จ านวน         120,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ค่าดูแลระบบเว็บไซด์และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ   ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
   

 งบลงทุน    รวม      78,500.-บาท   

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม      78,500.-บาท    
   

  1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รวม      50,000.-บาท 
   1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมวางระบบสาย เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ราคา 27,700.-บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะ 
    1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
    2) ใช้ LCD Panel หรือ DLP 
    3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
    4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 
   หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออ่ืนๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์ ดาต้า
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพี
โปรเจคเตอร์ เป็นต้น การระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้ค าว่า “มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ... ขนาด...ANSI Lumens 
และการเขียนคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์ (บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รวม 16,000.-บาท 
  1. โต๊ะประชุม (โต๊ะขาว) ตั้งไว ้ 16,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม (โต๊ะขาว) จ านวน 8 ตัว ตัวละ 2,000.-บาท ขนาด กว้าง 60ซม. 
ยาว 1.80 ซม. สูง 75 ซม. (ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
  

  3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม 12,500.-บาท 
   1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ตั้งไว ้ 12,500.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5 เครื่อง เครื่องละ2,500.-บาท 
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
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 งบเงินอุดหนุน   รวม        15,000.-บาท   

 หมวดเงินอุดหนุน  รวม        15,000.-บาท    
  1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  รวม        15,000.-บาท 
   1.1โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้   15,000.-บาท 
   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น “สถานที่กลาง” ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่อ าเภอสรรพยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.5/ว 1745 ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2560  
   - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 173 ข้อ  3  
 
………………………………………………………....... 
 

งานบริหารงานคลัง   รวม    1,805,668.-บาท 
 งบบุคลากร   รวม    1,191,168.-บาท 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว  รวม    1,191,168.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม    1,047,600.-บาท 
  

 1. ประเภทเงินพนักงาน  ตั้งไว้ จ านวน  1,005,600.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบลกองคลัง  
ผู้อ านวยการกองคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี , เจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
  

 2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง         ตั้งไว้ จ านวน     42,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น (ผู้อ านวยการกองคลัง) จ านวน 1 อัตรา      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 - หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 ค่าจ้างชั่วคราว   รวม     143,568.- บาท  
  

 3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ จ านวน  119,568.-บาท 
  เพ่ือจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้างรายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองคลัง) 
  

 4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ จ านวน   24,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่   พนักงานจ้างตามภารกิจกองคลัง 
จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 
 
 
 



34 

  

       งบด าเนินงาน    รวม      586,000.-บาท 
       หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   รวม     586,000.-บาท 
       ค่าตอบแทน    รวม      173,000.-บาท 
  

 1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
        จ านวน  10,000.-บาท 
    1.1 ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ตั้งไว ้    10,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล ที่ผา่นการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
  

 2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้      5,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วน และมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 

 3. ประเภทค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้   108,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
  

 4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้     50,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
จากองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 

 ค่าใช้สอย    รวม   308,000.-บาท 
  

 1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน     168,000.-บาท 
    1.1  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว ้   60,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตามระเบียบของ
ทางราชการ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
    1.2  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตั้งไว้  108,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานทั่วไปและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุ
ของกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
         

 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
      จ านวน   60,000.-บาท แยกเป็น  

   2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว ้   40,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
  2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการพัฒนาระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายเงินรายได้ (กองคลัง) 
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 3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน   จ านวน  80,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องอัดส าเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
  

 ค่าวัสดุ   จ านวน 105,000.-บาท 
  

 1. ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ จ านวน     40,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ กาว เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบกระดาษ น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งที่พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์เครื่องตัดกระดาษ ฯ ลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
  

 2. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                    ตั้งไว้ จ านวน    60,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูล  แบบซีดีรอม โปรแกรมและ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 
 3.  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้  จ านวน 5,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษช าระ สเปรย์ปรับอากาศ ถ้วยจาน 
แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง) 
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
     

 งบลงทุน       รวม       28,500.-บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม   28,500.-บาท 
        ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้       28,500.-บาท 
  

 1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้รวม  12,500.-บาท 
  1.1  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ตั้งไว้ 12,500.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคา เครื่องละ 2,500.- บาท จ านวน 5 เครื่องคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
        ตั้งจากเงินรายได้ (กองคลัง) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)  
  

 2.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   ตั้งไว้รวม  16,000.-บาท 
2.1 ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก                  ตั้งไว้   16,000.-บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปยดกระจก พร้อมกุญแจล็อก จ านวน 2 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(กองคลัง) 
 

…………………………………………………………………………....... 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน      รวม    348,000.-บาท 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม 348,000.-บาท 
 

งบด าเนินงาน                 รวม 328,000.-บาท 

หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ              รวม 328,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม 310,000.-บาท 
  

1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
           จ านวน   310,000.-บาท แยกเป็น
              1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ   ตั้งไว ้40,000.-  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล การป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุจราจร รวมถึงเฝ้าระวังจุดตรวจในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด)  

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 43 ข้อ 4 

 1.2 โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยต าบลเขาแก้ว ตั้งไว ้ 20,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยต าบลเขาแก้ว และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน 
                     กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 44 ข้อ 5 
 1.3 โครงการจัดท าหรือสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
   ตั้งไว ้250,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ จ านวน 50 คน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงาน
ปลัด) 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
                     เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7376 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว440 ลงวันที่ 13  
                     กุมภาพันธ์ 2563 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2563 หน้า 4 ข้อ 1 
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ค่าวัสดุ       รวม  18,000.-บาท 
  

1.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง       ตั้งไว ้    15,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง สายดับเพลิงและอุปกรณ์อ่ืนที่แปรสภาพไม่คง

สภาพเดิม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)   
  

2. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง    ตั้งไว้       3,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จ านวน 3 ถัง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 
   

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          จ านวน  20,000.-บาท 
 

1.ประเภทครุภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิง      ตั้งไว้      20,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง หัวฉีดน้ าและอุปกรณ์อ่ืนที่คงทน ถาวร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 193 ข้อ 16 
 

…………………………………………………………………………....... 
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  แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศึกษา                รวม     3,138,848.-บาท 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม     3,138,848.-บาท 
  

งบบุคลากร       รวม  1,021,533.-บาท 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว            รวม      1,021,533.-บาท 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               รวม        748,101.-บาท 
  

   1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน     ตั้งไว้ จ านวน      209,685.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ส านักงานปลัด ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  

  2. ประเภท เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก    ตั้งไว้ จ านวน      538,416.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กประจ าปีให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก 
ส านักงานปลัด ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
  

 ค่าจ้างชั่วคราว    รวม          273,432.-บาท 
  

 1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้ จ านวน  237,432.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างรายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
และค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่  พนักงานจ้าง  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  2  อัตรา แยกเป็น     
     1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ            จ านวน  1   อัตรา  เป็นเงิน       129,432.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  112,800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านกังานปลัด) 16,632.-บาท 
     1.2 พนักงานจ้างทั่วไป                   จ านวน  1   อัตรา  เป็นเงิน       108,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
  

 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน        36,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเดือนเพ่ิมพิเศษให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 1 อัตรา , พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)    
    - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
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งบด าเนินงาน                รวม   1,313,315.-บาท 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ             รวม       1,313,315.-บาท 
ค่าตอบแทน       รวม       55,000.-บาท 
 

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน     ตั้งไว้ 5,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  

ค่าใช้สอย       รวม     701,180.-บาท 
 

1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     252,000.-บาท 
             1.1 ค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้    144,000.-บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว และ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
  1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ     ตั้งไว้         108,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยดูแลเด็ก ในการจัดท าเอกสารการเรียนการสอนและ
เพ่ือให้การดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ เพียงพอต่อการดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด) 

 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
          จ านวน      449,180.-บาท      
              2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    ตั้งไวร้วม   379,180.-บาท  
แยกเป็น            
  1)  ส าหรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน    ตั้งไว้  210,700.-บาท  

เพ่ือจ่ายเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑและ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาแก้ว จ านวน 245 วัน ตามยอดเด็กจริง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 54 ข้อ 1 
2) สมทบส าหรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตั้งไว้    49,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑและ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว จ านวน 245 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  49,000.-บาท (ส านักงานปลัด)  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 54 ข้อ 1 
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  3) ส าหรับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน   ตั้งไว้     73,100.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง

เล่นพัฒนาการเด็ก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว (รายหัว) 2 ภาคเรียน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 54 ข้อ 3   
  4) สมทบส าหรับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้      17,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว(รายหัว) 2 
ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 54 ข้อ 3  
5) ส าหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน   ตั้งไว้        5,200.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านเขาแก้ว (จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5ปี ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
6) ส าหรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน   ตั้งไว้         5,200.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านเขาแก้ว (จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5ปี ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
7) ส าหรับสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน   ตั้งไว้         7,800.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านเขาแก้ว (จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5ปี ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
8) ส าหรับสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้       11,180.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว (จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5ปี ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก    ตั้งไว ้      50,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก ของ อบต.เขาแก้ว การแสดงบนเวที   การ
ประกวดต่างๆ แจกของรางวัล  ของขวัญเด็กและอาหาร เครื่องดื่มเลี้ยงเด็ก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ข้อ 7  
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 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตั้งไว้  20,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 ข้อ 8 
 

ค่าวัสดุ        รวม       557,135.-บาท 
 

1. ประเภทวัสดุส านักงาน    ตั้งไว้      30,000.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ กาว เทปพีวีซี

แบบใส กระดาษคาร์บอนน้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง 
ธงชาติ สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 

 

2. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว    ตั้งไว้        50,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 

น้ ายาล้างห้องน้ า ถ้วยจาน แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

3. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)      รวม       477,135.-บาท   
 3.1 ค่าอาหารเสริม (นม)    ตั้งไว ้      438,811.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สังกัด สพฐ.) 
จ านวน  2  แห่ง จ านวน  260 วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้งหมด  2  แห่ง  จ านวน  260  วัน  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 438,811.-บาท  
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ข้อ 5 , หน้า 54 ข้อ 2 
3.2 สมทบค่าอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว ้         38,324.-บาท 
 เพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

(สังกัด สพฐ.) จ านวน 2 แห่ง จ านวน 260 วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด 2 แห่ง จ านวน 260 วัน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 38,324.-บาท (ส านักงานปลัด)  

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55  ข้อ 5 , หน้า 54 ข้อ 2 
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งบอุดหนุน       รวม     784,000.-บาท 

หมวดเงินอุดหนุน      รวม     784,000.-บาท 
  

1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ    รวม     784,000.-บาท 
   1.1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน    ตั้งไว้  744,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับยอดจ านวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 
เด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สังกัด สพฐ.)  ทั้งหมด  2  แห่ง ในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ข้อ 4 

1.2 สมทบค่าอาหารกลางวัน      ตั้งไว้     40,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าอาหารกลางวนัส าหรับยอดจ านวนเด็กนกัเรียนที่ได้รับการจัดสรรจากรฐับาล เด็ก

อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สังกัด สพฐ.)  ทั้งหมด  2  แห่ง ในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาแก้ว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ส านักงานปลัด) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ข้อ 4 

       

งบลงทุน       รวม          20,000.-บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              รวม         20,000.-บาท 
  ค่าครภุัณฑ์                                                                 รวม         20,000.-บาท 

   

  1.ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ  รวม      20,000.-บาท 
  1.1โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่น  ตั้งไว้     20,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

- หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
  -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ข้อ 6 
 
    

.................................................................................... 
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แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข       รวม         537,608.-บาท 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    รวม     537,608.-บาท 
  

งบด าเนินงาน       รวม     417,608.-บาท 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    รวม     417,608.-บาท 
ค่าตอบแทน       รวม       36,000.-บาท 
 

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        จ านวน        36,000.-บาท 
       1.1 ส าหรับค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้          36,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิง (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หมายความว่า บุคคลที่ท าหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว ตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 

 - หนังสือกระทรวงสาธรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0941.03/ว 1051 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
 - หนังสือกระทรวงสาธรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0941.04/ว 742 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
  

ค่าใช้สอย       รวม       198,328.-บาท 
  

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน     8,328.-บาท 
       1.1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     ตั้งไว้     8,328.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในเขตต าบลเขาแก้ว โดยให้ท าการส ารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน 
มีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือน สิงหาคม ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ของการส ารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท.0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 46 ข้อ 8 
  

 2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    
                         ตั้งไว้           190,000.-บาท แยกเป็น 
      2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ  ตั้งไว้  50,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หรือการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
(ส านักงานปลัด)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 46 ข้อ 5   
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 2.2 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน    ตั้งไว้   20,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่าย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 45 ข้อ 1  
  2.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตั้งไว้ 120,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 46 ข้อ 6 
          ค่าวัสดุ        รวม 183,280.-บาท 

 

1.ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             ตั้งไว้   183,280.-บาท แยกเป็น 
   1.1  ค่าวัสดุสารเคมีป้องกันและก าจัดยุงลาย   ตั้งไว ้  90,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีป้องกันลูกน้ ายุงลาย (ทรายอะเบท) หรือสารเคมี
ส าหรับใช้ในการฉีดพ่นก าจัดยุงลายในพ้ืนที่ต าบลเขาแก้ว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 45 ข้อ 4 

    1.2  ค่าวัสดุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    ตั้งไว ้    41,640.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับฉีดสุนัขและแมว ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 45 ข้อ 2 

     1.3 ค่าวัสดุวัคซีนคุมก าเนิดสุนัขและแมว    ตั้งไว ้    10,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนในการคุมก าเนิดส าหรับฉีดสุนัขและแมว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 45 ข้อ 3 

      1.4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ  ตั้งไว้      41,640.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรร
ตามจ านวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ จากการส ารวจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว1745ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 46 ข้อ 7 
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งบเงินอุดหนุน       รวม        120,000.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุน               รวม    120,000.-บาท 

  

1.ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน     จ านวน    120,000.-บาท 
  1. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
        ตั้งไว ้ 120,000.-บาท 
   เพ่ืออุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน ๆ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
          - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 47  ข้อ 10 
 

                 ............................................................................. 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

แผนงานเคหะและชุมชน รวม    3,692,360.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม    2,375,060.-บาท 
  

 งบบุคลากร      รวม    1,423,060.-บาท 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว  รวม    1,423,060.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม     1,067,010.-บาท 
 1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน  จ านวน     1,025,010.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง , นายช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน         42,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง) จ านวน 1 อัตรา           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 ค่าจ้างชั่วคราว  รวม           356,050.-บาท 
 3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน       320,050.-บาท 
  เพ่ือจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้างรายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา , ผู้ช่วย จนท.ธุรการ จ านวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) 
 4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน         36,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจกองช่าง จ านวน 
2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
  

 งบด าเนินงาน  รวม         707,000.-บาท 
        หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  รวม     707,000.-บาท 
 ค่าตอบแทน                                                          รวม        125,000.-บาท 
 1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      จ านวน      10,000.-บาท 
  1.1ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้   10,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ผ่าน 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้       3,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วน และมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) 
 3. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้    102,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
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 4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้   10,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
จากองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
   

 ค่าใช้สอย   รวม        272,000.-บาท 
 1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน    172,000.-บาท 
  1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   ตั้งไว้   20,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตในส่วนของราชการ ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา ตามระเบียบของทางราชการ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองช่าง) 
  1.2 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ริมทาง ตั้งไว้  72,000.-บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการท าความสะอาด ดูแลรักษาสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ  ภูมิ
ทัศน์ริมทาง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
          1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ      ตั้งไว้    80,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
         2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
      จ านวน    20,000.-บาท 

 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งไว้      20,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 3.ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน       จ านวน    80,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเก่ียวกับระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในพ้ืนที่ต าบลเขาแก้ว ค่า
บ ารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนสายต่างๆ อาคาร เสียงตามสายหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) 
 

 ค่าวัสดุ          จ านวน  310,000.-บาท    
  1.ประเภทวัสดุส านักงาน     ตั้งไว้       10,000.-บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ เทปพีวีซีแบบใส 
กาว กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบกระดาษ น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งที่พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
   2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      ตั้งไว้       80,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟยวส์ บัลลาสด์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) 
 3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้      100,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง เหล็ก ฯลฯ  ต้ัง
จา่ยจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
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 4. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้    100,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะของ อบต.เขาแก้ว  
และใช้ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ                              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)    
  

 5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้     20,000.-บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (แผ่นดิสก์หรือจาน 
บันทึกข้อมูล) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์  ฯลฯ      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
  

 งบลงทุน  รวม    45,000.-บาท  
  

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน     5,000.-บาท 
  

 ค่าครุภัณฑ ์ จ านวน   5,000.-บาท 
  

 1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้       5,000.-บาท 
   

  1.1 โต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี ตั้งไว้       5,000.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท 
(ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
  

 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  40,000.-บาท 
  

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     40,000.-บาท 
  

 1. ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา  
           ซึ่งการก่อสร้าง จ านวน   40,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  
  

 หมวดเงินอุดหนุน                                         ตั้งไว้     200,000.-บาท แยกเป็น 
  

 1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท               ตั้งไว้     200,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ ติดตั้ง เสา พาดสาย ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาแก้ว 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง)   
 
………………………………………………………………………  
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งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน     รวม      1,317,300.-บาท  
 หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม      1,317,300.-บาท 
 1. ประเภทอาคาร                                          รวม   200,000.-บาท   แยกเป็น 
  
  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 3                    
      ตั้งไว้  100,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
แก้ว หมู่ที่ 3  รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)  
           -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ  2552      
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 ปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 56 ข้อที่ 9  
  2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ หมู่ที่ 4                   
                                                                              ตั้งไว้  100,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ หมู่ที่ 
4  รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)  
           -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ  2552          
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 ปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 56 ข้อที่ 10  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. ประเภทถนน รวม      1,117,300.-บาท   แยกเป็น 

  
  2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5      ตั้งไว้  326,300.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  จากบ้านนายสามรวง น้อยหร่าย ถึง
บ้านนายส ามา ลอยเจียม ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพพ้ืนที่ จ านวนเงิน 326,300.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองช่าง)  
  -พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ  2552          
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 ปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 97 ข้อที่ 97  
   

  2.2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1 สายแปลงเกรด
จากถนนลาดยางนานายเยื้อง สาสะ ถึงคลองหนีบ                           ตั้งไว้  84,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร ปริมาณลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 84,000.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลน
รูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) 
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 67 ข้อที่ 6 
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  2.3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1  สายแปลงเกรด
จากถนนลาดยางนานายวิบูลย์ บุญถนอม ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท – ป่าสัก 2 ซ้าย (ตาปุย)   
    ตั้งไว้  31,500.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1  สายแปลงเกรดจาก
ถนนลาดยางนานายวิบูลย์ บุญถนอม ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท – ป่าสัก 2 ซ้าย (ตาปุย) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร ปริมาณลูกรัง 90 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 31,500 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบ
รายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) 
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 67 ข้อที่ 7 
   

  2.4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1 สายคันคลอง
ระบายน้ าชัยนาทป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) จากถนนลาดยางฝั่งตะวันออกถึงคลองหนีบ                                                       
                                                                               ตั้งไว้  84,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1 สายคันคลองระบายน้ า
ชัยนาทป่าสัก 2 ซ้าย จากถนนลาดยางฝั่งตะวันออกถึงคลองหนีบ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1 ,600 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 84,000.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 67 ข้อที่ 8 
    

   2.5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 1 สายคันคลอง
ระบายน้ าชัยนาทป่าสัก 2 ซ้าย ตั้งแต่ถนนลาดยางฝั่งตะวันตกถึงคลองหนีบ      ตั้งไว้  87,500.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 2 ฝั่งทิศ
เหนือ  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร ปริมาณลูกรัง 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 87,500.-บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)      
  -พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 70 ข้อที่ 16 
   

  2.6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 2 ฝั่งทิศเหนือ                                                           
                                                                     ตั้งไว้  35,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 2 ฝั่งทิศเหนือ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณลูกรัง 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 35,000.-บาท รายละเอียด
ตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)   
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 75 ข้อที่ 31 
   

  2.7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที ่2 สายที่ 3 ฝั่งทิศเหนือ                                                     
     ตั้งไว้  35,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 3 ฝั่งทิศ
เหนือ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาณลูกรัง 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 35,000.-บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)   



51 

  

  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 75 ข้อที่ 32 
   

  2.8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 4 ฝั่งทิศเหนือ                                                     
    ตั้งไว้  35,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 4 ฝั่งทิศ
เหนือ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาณลูกรัง 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 35,000.-บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)   
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 75 ข้อที่ 33 
   

  2.9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 4 ฝั่งทิศใต้                                                     
    ตั้งไว้  63,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 4 ฝั่งทิศใต้ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ปริมาณลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 63,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)   
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 76 ข้อที ่34 
    

   2.10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 จากบ้านนาง
สัมฤทธิ์ อยู่เกิด ถึงถนน คสล. ที่สร้างใหม่ (สาย 1 ฝั่งทิศใต้)               ตั้งไว้  63,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 2 สายที่ 4 ฝั่งทิศใต้ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1 ,400 เมตร ปริมาณลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 63,000.-บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 74 ข้อที ่29 
     

   2.11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 3 จากนานายจ าเริญ 
แป้นข า ถึงนานายวิเชียร นาคประสิทธิ์                                         ตั้งไว้  105,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากนานายจ าเริญ แป้นข า ถึงนานายวิเชียร นาค
ประสิทธิ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร ปริมาณลูกรัง 300 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 105,000.- บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 84 ข้อที่ 60 
    

  2.12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายต่อจากบ่อปลาบู่ทางทิศตะวันตก                                                                                 
     ตั้งไว้  63,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต่อจากบ่อปลาบู่ทางทิศตะวันตก ถึงท้ายคลอง ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร ปริมาณลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 63,000.-บาท รายละเอียดตาม
แบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 88 ข้อที่ 72 
      

   2.13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 6 สายคันคลองท้ิง
น้ าชัยนาท – ป่าสัก 2 ฝั่งตะวันตก จากสะพานโป่งแค ถึงสะพานหนองจิก    ตั้งไว้  105,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย หมู่ที่ 3 สายคันคลองทิ้งน้ า
ชัยนาท – ป่าสัก 2 ฝั่งตะวันตก จากสะพานโป่งแค ถึงสะพานหนองจิก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร  
ปริมาณลูกรัง 300 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 105,000.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 109 ข้อที่ 133 

 
 

.........................................................................................  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          รวม      938,633.-บาท 
 

งานบริหารทั่วไป รวม     660,587.-บาท 
       งบบุคลากร รวม     660,587.-บาท 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม     660,587.-บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม     400,147.-บาท 
  

 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 400,147.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ส านักงานปลัด นักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  

 ค่าจ้างชั่วคราว   รวม      260,440.-บาท 
  

 2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  260,440.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างรายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
ส านักงานปลัด จ านวน 1 อัตรา แยกเป็น 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 260,440.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809./ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
............................................................................... ............ 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม       278,046.-บาท  

 งบด าเนินงาน   รวม       278,046.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  รวม       278,046.-บาท 
 ค่าใช้สอย    รวม       278,046.-บาท 
  

 1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
    จ านวน   278,046.-บาท 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่  ตั้งไว้     10,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา รวมถึงการออกหน่วยบริการนอกพ้ืนที่  และการร่วมกับอ าเภอ จังหวัดในการออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที ่ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167  ข้อ 5 
   

  1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  ตั้งไว ้  10,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  การจัด
ประชุมประชาคมต่างๆ ของหมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (ส านักงานปลัด)  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
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  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 173  ข้อ 1 
   

  1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
          ตั้งไว้   20,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และต าบล เพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ส านักงานปลัด)  

    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 173 ข้อ 2 
   

  1.4 ค่าใช้จา่ยในโครงการจดัหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงาน ตั้งไว้  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงาน 
หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การจ้างแรงงานต่างๆ ในพ้ืนที่  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 116  ข้อ 5 
   

  1.5 ค่าใช่จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ตั้งไว้   28,046.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58  ข้อ 3 
   

  1.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิธีต่างๆ รวมถึงการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกีย่วข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
  - หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49  ข้อ 1 
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   1.7 ค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมศนูย์พัฒนาครอบครัวต าบลเขาแก้ว    
     ตั้งไว้   20,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล    
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256) หน้า 49  ข้อ 2 
   

  1.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสตรี    ตั้งไว้   20,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสตรี และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้ าที่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49  ข้อ 3 
   

  1.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมใจเทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน            ตั้งไว้  20,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรวมใจเทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์      
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
(ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 50   ข้อ  4 
           

  1.10 ค่าใช้จ่ายในโครงการกฬีาปรองดองสามัคคี สมานฉันท์ สานสัมพันธ์ เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข 
     ตั้งไว้  20,000.-บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาปรองดองสามัคคี  สมานฉันท์ สานสัมพันธ์ เพ่ือสังคมอยู่ดีมี
สุข   และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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   1.11 ค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ ให้แก ่ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม และประชาชน 
     ตั้งไว้  20,000.-บาท 

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้น าชุมชน 
ผู้น ากลุ่ม และประชาชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 116  ข้อ 6 
    

   1.12 ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
              ตั้งไว้   20,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ประชาชนเข้าใจอย่างแท้จริงและน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 116  ข้อ 4 
   

  1.13 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
           ตั้งไว้  30,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
เพ่ือส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ให้กับประชาชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  157  ข้อ 7 
   

  1.14 ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาแก้ว     ตั้งไว้  20,000.-บาท             
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขาแก้ว และค่าใช่จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด) 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ท้องถิน่ 
พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 51 ข้อ  7 
 

........................................................................................................ 
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ                      รวม        238,000.-บาท 
 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม     100,000.-บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม     100,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม     100,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย   รวม          100,000.-บาท 
  

 1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน    100,000.-บาท 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จ านวน    100,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน  ร่วมต้านภัย  
ยาเสพติดประจ าต าบล ตลอดจนสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
(ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ข้อ 4 
..................................................................................... 
 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม      138,000.-บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม      120,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม      120,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย   รวม      120,000.-บาท 
  

 1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน     120,000.-บาท 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ ตั้งไว ้ 100,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ เช่น งานวันพ่อแห่งชาติ           
งานวันแม่แห่งชาติ งานรัฐพิธีต่างๆ รวมถึงการจัดงานพิธีทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ เช่น  
ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีลอยกระทง   ประเพณีแห่เทียนพรรษาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ข้อ 1 , 2 , 3 
  1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ตั้งไว ้ 20,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน 
รวมถึงผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ อบต.เขาแก้ว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58 ข้อ 1 
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 งบเงินอุดหนุน  รวม         18,000.-บาท 
  

 หมวดเงินอุดหนุน รวม         18,000.-บาท  
  

 1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน        18,000.-บาท 
  1.1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสรรพยา โครงการปกป้อง และเชิดชูสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้  18,000.-บาท 
  เ พ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการปกป้อง และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 13,23 ตุลาคม 2563,วันที่ 5 ธันวาคม 2563,วันที่ 3 
มิถุนายน 2564,วันที่ 28 กรกฎาคม 2564,วันที่ 12 สิงหาคม 2564) (กิจกรรมละ 3,000.- บาท ) และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 63   ข้อ 9 
  
 

.................................................................. 
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แผนงานการเกษตร 
 

แผนงานการเกษตร     รวม      352,400.-บาท 
 

งานส่งเสริมการเกษตร    รวม      20,000.-บาท 
 งบด าเนินงาน    รวม      20,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   รวม      20,000.-บาท 
 ค่าวัสดุ                                                       รวม      20,000.-บาท 
 1. ประเภทค่าวัสดุการเกษตร   ตั้งไว้    20,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีก าจัดวัชพืชสองข้างทางและคลองส่งน้ า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ             
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
 

........................................................... 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม    332,400.-บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม      80,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม      80,000.-บาท 
 ค่าใช้สอย   รวม      80,000.-บาท 
 1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
   จ านวน     80,000.-บาท 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้  30,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การส่งเสริม 
ปรับปรุง อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาโลกร้อน เช่น การปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  กับ ท า
สวนหย่อม ปรับปรุงสวนสาธารณะฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ส านักงานปลัด) 
    1.2 โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทยมีความสุข  ตั้งไว้  50,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวย น้ าใส ในการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในคูคลอง 
ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการฯ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป   (ส านักงานปลัด) 
(หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 167 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง) 
 

 งบลงทุน             รวม   252,400.-บาท 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   252,400.-บาท 

1. ประเภทงานขุดลอก                                       รวม   224,600.-บาท  แยกเป็น 
  1.1  โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 1 จากนาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงสุดเขตหมู่ที่ 1 (นานายมงคล 
ทองอินทร์)    ตั้งไว้  14,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 1 จากนาผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 ถึงสุดเขตหมู่ที่ 1 (นานายมงคล ทอง
อินทร์) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ปริมาณดินขุด 624 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 14,000.-บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563  หน้าที่ 122 ข้อที่ 13  
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  1.2 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 เส้นที่ 1 (ฝั่งเหนือถนนลาดยาง)   ตั้งไว้  6,500.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 2  เส้นที่ 1 (ฝั่งเหนือถนนลาดยาง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 700 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 
700 เมตร  ปริมาณดินขุด 291.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 6,500.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบ
รายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)   
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 124 ข้อที่ 23 
   

  1.3 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 เส้นที่ 2 (ฝั่งเหนือถนนลาดยาง)   ตั้งไว้  7,400.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 2  เส้นที่ 2 (ฝั่งเหนือถนนลาดยาง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 800 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 
800 เมตร ปริมาณดินขุด 332.80 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 7,400.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบ
รายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)   
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 125 ข้อที่ 24  
   

  1.4 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 เส้นที่ 3 (ฝั่งเหนือถนนลาดยาง)  ตั้งไว้ 6,500.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่  2 เส้นที่ 3 (ฝั่งเหนือถนนลาดยาง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 700 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 
700 เมตร ปริมาณดินขุด 291.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 6,500.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบ
รายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)   
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 125 ข้อที่ 25 
    

  1.5 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 เส้นที่ 4 (ฝั่งเหนือถนนลาดยาง)   ตั้งไว้  7,400.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 2 เส้นที่ 4 (ฝั่งเหนือถนนลาดยาง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 700 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 
700 เมตร ปริมาณดินขุด 291.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 7,400.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบ
รายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)   
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 125 ข้อที่ 26 
    

  1.6 โครงการขุดลอกคูส่งน้ าและคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 2 ข้างบ้านนายประสาร พิมพ์ประดับ  
      ตั้งไว้   35,500.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นขุดลอกคูส่งน้ าและคูท้ิงน้ า หมู่ที่ 2 ข้างบ้านนายประสาร พิมพ์ประดับ พร้อมขนย้าย 
ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 3,800 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร ปริมาณดินขุด 1,580.8 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 35,500.-บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 150 ข้อที่ 114 
   



61 

  

  1.7 โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 3 เริ่มจากคลองขวาง ถึงสุดทางคลองหก  ตั้งไว้  29,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 3 เริ่มจากคลองขวาง ถึงสุดทางคลองหก ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 3,100 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร ยาว 3,100 เมตร ปริมาณดินขุด 1,289.60 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 29,000.-บาท รายละเอียดตามแบบ
แปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563  หน้าที่ 1 ข้อที่ 1
   

  1.8 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 แยกหนองแก้ว (ทิศตะวันออกของคลอง 6) เริ่มจากนา
นายวิชัย มารศรี ถึงถนนใต้     ตั้งไว้ 23,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 แยกหนองแก้ว (ทิศตะวันออกของคลอง 6) เริ่มจากนา
นายวิชัย มารศรี ถึงถนนใต้ ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร ขุดใหม่ให้ได้
ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 2 ,500 เมตร ปริมาณดินขุด 1,040 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวนเงิน 23,400.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ข้อที่ 1 
   

  1.9 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 ติดคลอง 6 ตะวันออก จากนานายบ ารุง เทียนซอ ถึง
สุดเขตหมู่ที่ 3        ตั้งไว้ 8,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 ติดคลอง 6 ตะวันออก จากนานายบ ารุง เทียนซอ ถึงสุด
เขตหมู่ท่ี 3 ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 900 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 900 เมตร ปริมาณดินขุด 374.40 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 8,400.-บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้ งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 129 ข้อที่ 44  
   

  1.10 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 เริ่มจากคลองส่งน้ าชลประทาน 6 ขวา ถึงนานายสง่า 
ขวัญอ่อน      ตั้งไว้ 11,200.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 เริ่มจากคลองส่งน้ าชลประทาน 6 ขวา ถึงนานายสง่า 
ขวัญอ่อน ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาณดินขุด 499.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 11,200.- 
บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 126 ข้อที่ 29 
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  1.11 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 สายข้างบ้านนายสุนันท์ โตทอง ผ่านบ้านนายล าไพ 
โตใย ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง)     ตั้งไว้ 8,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 สายข้างบ้านนายสุนันท์ โตทอง ผ่านบ้านนายล าไพ โตใย 
ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 900 
เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 900 เมตร ปริมาณดินขุด 374.40 
ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 8,400.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 131 ข้อที่ 50 
   

  1.12 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 เริ่มจากนานายเกลี้ยง กัลณา ถึงนานายวิบูลย์ บุญ
ถนอม      ตั้งไว้ 6,500.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 เริ่มจากนานายเกลี้ยง กัลณา ถึงนานายวิบูลย์ บุญถนอม 
ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 700 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาณดินขุด 291.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 6,500.-บาท รายละเอียด
ตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 131 ข้อที่ 51 
   

  1.13 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 สายติดถนนลาดยางสายหาดอาษา -หนองน้ าเขียว 
เริ่มจากนานายมานะ ถึงนานายกฤษณรงค์ นิ่มช้ า     ตั้งไว้ 8,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ที่ 4 สายติดถนนลาดยางสายหาดอาษา-หนองน้ าเขียว เริ่มจาก
นานายมานะ ถึงนานายกฤษณรงค์ นิ่มช้ า ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 900 เมตร 
ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 900 เมตร ปริมาณดินขุด 374.40 ลูกบาศก์
เมตร จ านวนเงิน 8,400.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 132 ข้อที่ 52 
   

  1.14 โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 สายจากนานายสมพงษ์ ลอยเจียม ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง)     ตั้งไว้ 7,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 สายจากนานายสมพงษ์ ลอยเจียม ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร ขุดใหม่ให้ได้
ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณดินขุด 332.80 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวนเงิน 7,400 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 132 ข้อที่ 53 
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  1.15 โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เริ่มจากนานายประเสริฐ กรุดเงิน ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง)     ตั้งไว้ 7,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เริ่มจากนานายประเสริฐ กรุดเงิน ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร ขุดใหม่ให้ได้
ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณดินขุด 332.80 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวนเงิน 7,400.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 132 ข้อที่ 54 
  1.16 โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เริ่มจากนานายน้อม พูลทอง ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง)     ตั้งไว้ 11,200.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เริ่มจากนานายน้อม พูลทอง ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท-
ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 1,200 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาด
ปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาณดินขุด 499.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวน
เงิน 11,200.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 132 ข้อที่ 55  
   

  1.17 โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 จากนานายส ามา ลอยเจียม ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง)     ตั้งไว้ 7,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 จากนานายส ามา ลอยเจียม ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท-ป่า
สัก 2 ซ้าย (ตากวง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคู
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณดินขุด 332.80 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 
7,400.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 133 ข้อที่ 58 
   

  1.18 โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เริ่มจากนานางแป้ง ม่ิงขวัญ ถึงคลองระบายน้ า
ชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย (ตากวง)     ตั้งไว้ 7,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 เริ่มจากนานางแป้ง มิ่งขวัญ ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท-ป่า
สัก 2 ซ้าย (ตากวง) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคู
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณดินขุด 332.80 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 
7,400.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 133 ข้อที่ 57 
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  1.19 โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 จากนานายสมิง ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท-ป่าสัก 2 
ซ้าย (ตาปุย)      ตั้งไว้ 11,200.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูทิ้งน้ า หมู่ที่ 4 จากนานายสมิง ถึงคลองระบายน้ าชัยนาท-ป่าสัก 2 ซ้าย 
(ตาปุย) ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 1,200 เมตร ขุดใหม่ให้ได้ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาณดินขุด 499.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 11,200.- 
บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองช่าง)  
 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 134 ข้อที่ 60 
  

 2. ประเภทงานท่อ         รวม   27,800.-บาท  แยกเป็น 
   

  2.1 โครงการวางท่อ คสล. หมูที่ 5 บริเวณโค้งหน้าโรงเรียนบ้านโป่งแค ตั้งไว้ 27,800.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณโค้งหน้าโรงเรียนบ้านโป่งแค วางท่อขนาด 0.80 
เมตร จ านวน 8 ท่อน จ านวนเงิน 27,800.-บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปแบบรายการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561 – 2565 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 144 ข้อที่ 96 
  
  

 
.................................................................... 
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แผนงานงบกลาง 
 
แผนงานงบกลาง            รวม       7,809,341.-บาท 
 

งบกลาง                                                                       รวม       7,809,341.-บาท 
           หมวดงบกลาง รวม       7,809,341.-บาท 
  

 1. ประเภทรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม         ตั้งไว้รวม  6,806,400.-บาท 
 

1.1 ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ตั้งไว้    60,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 10 คน คนละ 500 บาท / เดือน         

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52 ข้อ  3 

 

1.2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ตั้งไว้  5,306,400.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  683 คน ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดย 
       อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600.- บาท/เดือน 
 อายุ 70-79 ปี จะได้รับ  700.- บาท/เดือน 
 อายุ 80-89 ปี จะได้รับ  800.- บาท/เดือน 
 อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ  1,000.- บาท/เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52  ข้อ 1  

 

1.3. ประเภทเบี้ยความพิการ        ตั้งไว้ 1,440,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จ านวน  150 คน โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และ
คนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52 ข้อ  2 
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2. ประเภทเงินส ารองจ่าย      ตั้งไว้    600,000.-บาท 
 

2.1 เงินส ารองจ่าย    ตั้งไว ้  600,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52 ข้อ 2 

 

3. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน     ตั้งไวร้วม      397,661.- บาท  
 

3.1 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว ้  155,661.-บาท
     เ พ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                           

(ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ที่ไม่รวมเงินกู้และเงินอุดหนุน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด)  
                   - หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2560  
                    - หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2560 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 2305 ลงวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 

   

  3.2 สมทบกองทุนประกันสังคม    ตั้งไว้  150,000.-บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
  - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
                   - หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
                   - หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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  3.3 สมทบกองทุนประกันสังคม ผู้ดูแลเด็ก   ตั้งไว ้     9,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 
   

  3.4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต าบลเขาแก้ว    ตั้งไว้ 63,000.-บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นต าบลเขาแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักงานปลัด)  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  53 ข้อ 6 

   

  3.5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเขาแก้ว    ตั้งไว ้  20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบในการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเขาแก้ว   และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด)  
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ชน 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53  ข้อ  5 

 

4. ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     ตั้งไวร้วม  5,280.-บาท  
          4.1 สมทบกองทุนเงินทดแทน    ตั้งไว ้    5,280.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้าง (ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักงานปลัด) 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2561 
  - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
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