
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

อําเภอ ทายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,979,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,712,459 บาท

งบบุคลากร รวม 7,119,359 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,235,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,521,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,884,039 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,634,959 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ใหแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบลสํานักปลัด ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด นักทรัพยากร
บุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะหนโยบายและแผน นิติกร นัก
วิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล สํานัก
ปลัด ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลและหัวหนาสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,003,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปีใหแกพนักงานจาง สํานักปลัด ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต คนงาน ภารโรง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางสํานัก
ปลัด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต คน
งาน ภารโรง
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งบดําเนินงาน รวม 2,546,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 333,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด เงินตอบแทน
ผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงิน
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเปนครั้งคราว คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล เชน คาเบี้ยประชุม คา
พาหนะ คาสมนาคุณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหแก
กรรมการและผูมีสิทธิ  คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก ขา
ราชการและพนักงานจาง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สํานักปลัด ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 1,098,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ หรือคาลงทะเบียนใน
ราชการของ อบต. เชน คาธรรมเนียมศาล คารังวัดที่ดิน คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ คารับหนังสือพิมพ วารสารตาง  ๆ
 คาจัดทําวารสาร รายงานกิจการ จดหมายขาว ของ อบต. คาจาง
เหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาลาง
เครื่องปรับอากาศ คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว(สุนัข/แมว) ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน คาเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ตั้งไว 30,000 บาท
- คาใชในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้ง
ซอม นายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

คาพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ จัดหาพวงมาลา พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม พานพุมดอกไม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผูนําชุมชน ขาราชการและพนักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลเขากระปุก

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูนํา
ชุมชน ขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเขา
กระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ คาจางเหมารถ
ยนต คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาที่
พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเขา
กระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2564-2565) หนา 97
 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 815,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส ไมบรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพ
ที่ไดรับจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ขึ้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ นาฬิกา พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส เทป
พันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โอง
น้ํา กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน หมอไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชิ้น
สวนที่เสียหายของรถยนตขององคการบริหารสวนตําบล รถยนต
บรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกูร สายไมล ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กันชนรถ
ยนต เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัดหมอน้ํา จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองขางรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี ถาน กาส ฯลฯ รถยนตขององคการบริหารสวนตําบล รถยนต
บรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการและเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องจักรกลของ
หนวยงานตาง ๆ ที่ขอมาใชในราชการและจายสนับสนุนใหนวง
านและกลุมองคกรตาง ๆ ในการปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,100 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล และอาคารสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,100 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้แบบหมุน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบหมุน จํานวน 2 ตัว โดยจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เครื่องโทรสาร จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบกระดาษธรรมดา ระบบ
เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ความเร็วในการสงแฟกซ 2.5 วินาที/แผน
- หนวยความจํา 16 MB รับเอกสารขณะกระดาษหมดได 400
 แผน
- สงเอกสารไดทีละ 20 แผน
- ความจุกระดาษ 250 แผน โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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โตะเหล็กพรอมกระจก จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กพรอมกระจก ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางองคกร สถาบันหรือบุคคลที่เปน
กลางในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของ อบต.

งานบริหารงานคลัง รวม 3,598,420 บาท
งบบุคลากร รวม 2,157,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,157,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ใหแก พนักงานสวนตําบลกองคลัง ตําแหนง ผูอํานวย
การกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจา
พนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงาน
พัสดุ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล กอง
คลัง ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานพัสดุ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 422,320 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปีใหแกพนักงานจางกองคลัง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูชวยนายชางสํารวจ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางกอง
คลัง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ผูชวยนายชางสํารวจ

งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
กองคลัง ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ หรือคาลงทะเบียบใน
ราชการของ อบต. เชน คาธรรมเนียมศาล คารังวัดที่ดิน คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ คารับหนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ
 คาจัดทําเอกสารแนะนําการชําระภาษีประจําปี คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธการชําระภาษีประจําปี และรายจายอื่น ๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลเขา
กระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาจางลูกจาง
ชั่วคราว ไดแก ชางสํารวจ พนักงานสนาม และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนที่เกิดขึ้นสําหรับการดําเนินโครงการ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 97
 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส ไมบรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไม
บรรทัด เหล็ก กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผนที่ แผงปิด
ประกาศ นาฬิกา ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี ถาน กาส ฯลฯ รถยนตของกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมมบอรด เม
มโมรี่ชิปป์ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริการงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส และ
รายจายอื่น ๆ 

งบลงทุน รวม 875,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 875,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 5,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ที่สามารถเจาะ
กระดาษที่ความหนา 29 มิลลิเมตรหรือมากกวา จํานวน 1
 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาด 1 ตัน บริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz ประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
   2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที่ (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที่ (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 425,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย คาใชจายเพื่อ
เปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัคร เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซอมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารพรอม
น้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจาย
อื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคอร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม 
ขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ขององคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจางเหมาเต็นท คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า คาเชา
โตะ เกาอี้ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาตอบแทนบุคคลผูมาชวยปฏิบัติ
ราชการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายใหแก
อาสาสมัครในการป้องกันและรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวัน
สงกรานต ขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ขององคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจางเหมาเต็นท คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า คาเชา
โตะ เกาอี้ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาตอบแทนบุคคลผูมาชวยปฏิบัติ
ราชการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายใหแก
อาสาสมัครในการป้องกันและรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต
.เขากระปุก

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.เขากระปุก เชน คาจาง
เหมาจัดทําป้ายไวนิล คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบ
แทนครูฝึก คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคอร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หนาที่ 4 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟในสถาน
ศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกัน
อัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา เชน คาจางเหมาจัด
ทําป้ายไวนิล คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคอร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 10

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไฟฉาย กระบอง
สัญญาณไฟ ถานไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปล
หามคนไข สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ สายยาง ลูก
ยาง ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ อป
พร. ชุดปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมีดับ
เพลิง ขอตอ ทอทางจายน้ํา สายสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ หัวฉีดดับเพลิงแบบดามจับ จํานวน 1
 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แบบปรับอัตราฉีดน้ําได 3 รูปแบบ
- มีอัตราการฉีดได 4 ระดับ
- พรอมอุปกรณขอตอ โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑอื่น

ชุดไฟไซเรน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งชุดไฟไซเรนจํานวน 2 ชุด สําหรับ
รถยนตบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 81-6604 เพชรบุรี และ 81-
4934 เพชรบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชุดไฟไซเรน หลอด LED ขนาด 10 วัตต
- กลองเสียวสัญญาณไฟไซเรน ขนาด 100 วัตต โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,417,300 บาท

งบบุคลากร รวม 3,020,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,020,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,629,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ใหแก พนักงานสวนตําบลกงอการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา เจาพนักงานธุรการ ครู
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานสวนตําบลกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนงครู

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,034,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจําปี ใหแกพนักงานจางกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก คนงาน ภารโรง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ผูดูแล
เด็ก คนงาน ภารโรง

งบดําเนินงาน รวม 383,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง และเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทปพีวีซีแบบใส ไมบรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพ
ที่ไดรับจากการซื้อหรือการจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูก
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ นาฬิกา พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน รอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน หมอไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซี
ดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมมบอรด เมมโมรี่
ซิป เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 14,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร ขนาด 1 x 1.20
 เมตร จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,685,985 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,115,985 บาท

ค่าใช้สอย รวม 726,320 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ.ศ.2564 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี พ.ศ.2564 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและน้ําดื่ม คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาใชจายในการ
ตกแตงสถานที่ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักเรียนเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 65
 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 666,320 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี้
1. คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 441,000
 บาท แยกเปน
1.1 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกชาง ตั้งไว 68,600 บาท
1.2 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอาง
แกว ตั้งไว 98,000 บาท
1.3 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งเกตุ ตั้ง
ไว 161,700 บาท
1.4 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
โรง ตั้งไว 112,700 บาท
2. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปน
เงิน 153,000 บาท แยกเปน
2.1 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
พุทธบาทเขาลูกชาง ตั้งไว 23,800 บาท
2.2 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอาง

วันที่พิมพ : 6/8/2563  13:21:26 หนา : 28/59



แกว ตั้งไว 34,000 บาท
2.3 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่ง
เกตุ ตั้งไว 56,100 บาท
2.4 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
โรง ตั้งไว 39,100 บาท
3. คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 12,800
 บาท แยกเปน
3.1 คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ชาง ตั้งไว 1,800 บาท
3.2 คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้ง
ไว 3,000 บาท
3.3 คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งเกตุ ตั้ง
ไว 4,000 บาท 
3.4 คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 4,000 บาท
4. คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 12,800
 บาท แยกเปน
4.1 คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกชาง ตั้งไว 1,800 บาท
4.2 คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอาง
แกว ตั้งไว 3,000 บาท
4.3 คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งเกตุ ตั้ง
ไว 4,000 บาท 
4.4 คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 4,000 บาท
5. คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 19,200
 บาท แยกเปน
5.1 คาเครื่องเแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
พุทธบาทเขาลูกชาง ตั้งไว 2,700 บาท
5.2 คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอาง
แกว 4,500 บาท
5.3 คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งเกตุ ตั้ง
ไว 6,000 บาท
5.4 คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
โรง ตั้งไว 6,000 บาท
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6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 27,520
 บาท
6.1 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาท
เขาลูกชาง ตั้งไว 3,870 บาท
6.2 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอาง
แกว ตั้งไว 6,450 บาท
6.3 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งเกตุ ตั้ง
ไว 8,600 บาท
6.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 8,600 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 1

โครงการสรางวินัยการคัดแยกขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางวินัยการคัด
แยกขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจางหมาจัดทําป้ายไว
นิล คาจัดซื้อถึงขยะ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาผลิตสื่อ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที6่6
 ลําดับที่ 7

ค่าวัสดุ รวม 1,389,665 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,379,665 บาท
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เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ดังนี้
- คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูก
ชาง ตั้งไว 26,827 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว ตั้ง
ไว 38,324 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งเกตุ ตั้ง
ไว 63,235 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง ตั้ง
ไว 44,073 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานหนองตาฉาว ตั้งไว 97,726
 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานเขากระปุก ตั้งไว 172,458
 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานหนองคอไก ตั้งไว 76,648
 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานเขาอางแกว ตั้งไว 191,620
 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานโป่งเกตุ ตั้งไว 344,916 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานหนองโรง ตั้งไว 323,838
 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ เคมี
ภัณฑ (กํามะถัน กรด ดาง) เจลลางมือ สารกรอง
ตะกอน สารกรองคารบอน ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,570,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,570,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (เปนการจางครูชวยสอน) โรงเรียน
บานหนองคอไก

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองคอไก สําหรับสนับ
สนุนโครงการพัฒนาคุณภภาพการเรียนการสอน (เปนการจางครู
ชวยสอน)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2หนาที่ 7 ลําดับที่ 1

อุดหนุนโรงเรียนบานเขากระปุก สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเขากระปุก สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนบานเขาอางแกว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเขาอางแกว สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 25
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อุดหนุนโรงเรียนบานโป่งเกตุ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

จํานวน 720,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโป่งเกตุ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองคอไก สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองคอไก สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองตาฉาว สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองตาฉาว สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 25

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองโรง สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

จํานวน 676,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองโรง สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ : 6/8/2563  13:21:26 หนา : 33/59



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 409,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 129,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 129,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา) คาสมนาคุณวิทยากร คาอหารวางพรองเครื่อง
ดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่น ๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 71
 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72
 ลําดับที่ 5

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 10

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 10
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76
 ลําดับที่ 14

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 11

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 11
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 15
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 12

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 12
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 16

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 13

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 13
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 17

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 14

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 14
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 18

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72
 ลําดับที่ 6
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 7

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 4

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 4
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 8

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 9

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 6/8/2563  13:21:26 หนา : 37/59



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 7

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 7
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 11

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 12

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76
 ลําดับที่ 13

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,424,060 บาท

งบบุคลากร รวม 2,474,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,474,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,126,680 บาท

เพื่อจายเปนเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แก พนักงานสวนตําบลกองชาง ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง วิศวกรโยธา นายชางโยธา นายชางไฟฟ้า
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 181,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล กองชาง ตําแหนงนายชางไฟฟ้า

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 991,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน และจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําปีใหแกพนักงานกองชาง ตําแหนง ผูชวยนายชาง
โยธา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานผลิตน้ําประปา พนักงาน
จดมาตรวัดน้ําประปา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางกอง
ชาง ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ พนักงานผลิตน้ําประปา พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา

งบดําเนินงาน รวม 1,890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคการบริการสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
กองชางผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
 คาซอมแซมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา คาจาง
เหมาบริการขุด กลบ ฝังทอประปา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส ไมบรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพ
ที่ไดรับจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ ขึ้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง  ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ  แผงปิดประกาศ นาฬิกา  ฯลฯ

วันที่พิมพ : 6/8/2563  13:21:26 หนา : 40/59



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า โคมไฟ
ฟ้า สวิทซไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวน
ตําบล เชน หิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไมตาง ๆ
 ยางมะตอยสําเร็จรูป สี แปรงทาสี ทอพีวีซี ของอ สามทาง ขอตอ
ตรง กาว ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมมบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในการผลิตน้ําประปาของการประปาองคการ
บริหารสวนตําบล คาไฟฟ้าของสถานที่ที่เปนสมบัติที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล และคาไฟฟ้าสาธารณะ
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้แบบหมุน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบหมุน จํานวน 8 ตัว โดยจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 3 แรง
มา จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอรจุมใตน้ํา ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอรจุมใต
น้ํา (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 1
 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,592,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,592,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,592,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมูที่ 14 จํานวน 492,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู
ที่ 14 บานผาน้ําหยด ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอย
กวา 142.50 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 35/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 59
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมูที่ 8 จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมูที่ 8
 บานหุบเฉลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 138 ลูกบาศก
เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 920 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 29/2563 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 49

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 เชื่อมตอซอย 18 หมูที่ 6 จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 เชื่อม
ตอซอย 18 หมูที่ 6 บานหนองเอื้อง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอย
กวา 142.50 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 27/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 51
 ลําดับที่ 108

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมูที่ 4 จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู
ที่ 4 บานบอปะหัง ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 135 ลูกบาศก
เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 900 ตารางเมตร พรอม
วางทอพีวีซี เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 12 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.เขากระปุก ที่ 25/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50
 ลําดับที่ 102
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมูที่ 10 จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู
ที่ 10 บานหวยหินเพลิง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอย
กวา 142.50 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 31/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 46
 ลําดับที่ 83

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมูที่ 5 จํานวน 492,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมูที่ 5
 บานหนองคอไก ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 142.50 ลูกบาศก
เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 920 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 26/2563 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) หนาที่ 1 ลําดับที่ 2

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมูที่ 11 จํานวน 494,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู
ที่ 11 บานโป่งเกตุบน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอย
กวา 142.50 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 950 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 32/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 46
 ลําดับที่ 84
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมูที่ 9 จํานวน 491,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมูที่ 9
 บานโป่งเกตุ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 141 ลูกบาศก
เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 940 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 30/2563 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 52
 ลําดับที่ 113

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยสุขสมบูรณ) หมูที่ 13 
บานเขาอางแกว

จํานวน 492,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยสุข
สมบูรณ) หมูที่ 13 บานเขาอางแกว ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอย
กวา 142.50 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 34/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 36
 ลําดับที่ 31
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (วังกระทะ) หมูที่ 12 จํานวน 497,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (วัง
กระทะ) หมูที่ 12 บานหนองโรงลาง ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีต
ไมนอยกวา 141 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 940 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 33/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53
 ลําดับที่ 118

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมูที่ 1 จํานวน 332,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมูที่ 1
 บานหนองโรง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 95.40 ลูกบาศก
เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 636 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.เขากระปุก ที่ 22/2563 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 48
 ลําดับที่ 94
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายประสพ  อินทราพงษ หมู
ที่ 2

จํานวน 399,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย
ประสพ  อินทราพงษ หมูที่ 2 บานหนองตาฉาว ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีต
ไมนอยกวา 115.80 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 772 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.60
 เมตร จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 23/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 49
 ลําดับที่ 98

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 7 บานหนอง
ซอ เชื่อมตอหมูที่ 3  บานเขากระปุก

จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู
บาน หมูที่ 7 บานหนองซอ เชื่อมตอหมูที่ 3 บานเขา
กระปุก ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรเทคอนกรีตไมนอยกวา 144 ลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมนอยกวา 960 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบ
ต.เขากระปุก ที่ 28/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 33
 ลําดับที่ 17
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กอสรางถนนลูกรังซอย 5 (บริเวณบานนายสมคิด  ศาลาแกว) เชื่อม
ตอซอย 8 หมูที่ 3 บานเขากระปุก

จํานวน 468,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง ซอย 5 (บริเวณบานนายสม
คิด  ศาลาแกว) เชื่อมตอซอย 8 หมูที่ 3 บานเขากระปุก ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 230 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไมนอย
กวา 1,150 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. เสนผาศูนย
กลาง 0.80 เมตร จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนของ อบต.เขา
กระปุก ที่ 24/2563 พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 31
 ลําดับที่ 8

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 377,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 377,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 377,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการขยะชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
ชุมชน เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาสมนาคุณ
วิทยากร และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดการขยะในโรงเรียน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะใน
โรงเรียน เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คา
สมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 2

โครงการชวยเหลือประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชน เชน เงินสงเคราะหใหสามารถเขาถึงปัจจัยพื้นฐานใน
การดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 9
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โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพใหแก อสม. จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาศักยภาพใหแก อสม. เชน คาจางเหมารถยนต คาอาหาร
พรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาที่พัก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาจางเหมาจัดทําป้ายไว
นิล คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 80
 ลําดับที่ 4

โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวย
เหลือนักเรียน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการมอบทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียน เพื่อเปนคาใช
จายสําหรับคาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง คาหนวย
กิต และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่เกี่ยวกับการศึกษาตามสถาบันการ
ศึกษากําหนด
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายเกี่ยวกับ
ทุกการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 8
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โครงการรณรงคคัดแยกขยะอยางถูกวิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคคัดแยกขยะ
อยางถูกวิธี เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชา
สัมพันธ คาจัดซื้อถังขยะสําหรับใชคัดแยกขยะ คาจางเหมาจัดทํา
ภาชนะคัดแยกขยะ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เชน คาวัสดุกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ที่อยูอาศัย
ใหแกประชาชน และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 10
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โครงการอบรมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพสงเสริม
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการทําปุ๋ย
หมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คา
อาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 93
 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริม
อาชีพ เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หนาที่ 1 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาสีสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจางเมหาจัดทําป้ายไวนิล คาจางเหมาจัด
ทําป้ายพิธีเปิดโครงการฯ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาเชา
เต็นท คาเชาโตะ คาเชาเกาอี้ คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทน
กรรมการ คาชุดกีฬา คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ํา
แข็ง คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 5

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตอตานยาเสพติดตําบล
เขากระปุก

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตอตานยาเสพติดตําบลเขากระปุก เชน คาจางเมหา
จัดทําป้ายไวนิล คาจางเหมาจัดทําป้ายพิธีเปิดโครงการฯ คาถวย
รางวัล คาเงินรางวัล คาเชาเต็นท คาเชาโตะ คาเชาเกาอี้ คาเชา
เครื่องเสียง คาตอบแทนกรรมการ คาชุดกีฬา คาอาหารพรอมน้ํา
ดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเมาลิด ประจําปี พ.ศ.2564 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเมาลิด ประจําปี พ
.ศ.2564 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล คาเชา
เต็นท เกาอี้ โตะ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาเชาเวที คาเชาเครื่อง
เสียง และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 3

โครงการสืบสานประเพณีสีสันแหงสายน้ําลอยกระทงตําบลเขา
กระปุก ประจําปี พ.ศ.2564

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สีสันแหงสายน้ําลอยกระทงตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.2564
 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล  การจัดกิจกรรมประกวด
กระทง การจัดกิจกรรมบนเวที คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาเงิน
รางวัล คาเชาเต็นท เกาอี้ โตะ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาเชา
เวที คาเชาเครื่องเสียง และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไว
นิล คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาสมนาคุณวิทยากร และ
รายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทายาง เพื่อดําเนินโครงการเผยแพร
กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นอําเภอทายางในงาน "พระนคร
คีรี-เมืองเพชร" ประจําปี พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทายาง เพื่อ
ดําเนินโครงการเผยแพรกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
อําเภอทายางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ประจําปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ : 6/8/2563  13:21:27 หนา : 55/59



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของดีทายาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงาน
เกษตรและของดีทายาง เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ คาน้ําดื่ม คาจัดประดับตกแตงขบวนแห คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ คาจัดประดับตกแตงบูธ คาใชจายในการจัด
นิทรรศการ คาตกแตงสถานที่ คาตนไม คาจางเหมาบริการ และ
รายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว ประจําปี พ.ศ
.2564

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว ประจําปี พ.ศ.2564 เชน คาจางเหมาจัดทํา
ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาน้ําดื่ม
และน้ําแข็ง คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมารถปรับสถานที่ คา
จางเหมารถขุดหลุม คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท โตะ เกาอี้ คา
จัดซื้อตนไม และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคปลูกหญาแฝก ประจําปี พ.ศ.2564 จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปลูกหญา
แฝก ประจําปี พ.ศ.2564 เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คา
จางเหมาแรงงาน คาจางเหมารถปรับสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง คาเชาเต็นท โตะ เกาอี้ คาจัดซื้อหญาแฝก และรายจาย
อื่น ๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 2
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เชน คาจางเหมาจัดทําป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ คาจัดทําแปลงสมุนไพร คาจัดทําป้ายสรรพคุณ
สมุนไพร คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจางเหมารถปรับสถานที่ คาเชา
เต็นท โตะ เกาอี้ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และรายจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 3

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,922,776 บาท

งบกลาง รวม 12,922,776 บาท
งบกลาง รวม 12,922,776 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 192,988 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,100,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,730,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเขากระปุก

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยโรคเอดสในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเขากระปุก
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สํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เชน ภัย
แลง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือที่จําเปนในกรณีที่มิไดตั้งงบ
ประมาณรายจายไวแลว แตไมพอจายตามความเหมาะสมใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 176,198 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 249,790 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) โดยคํานวณการตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของงบ
ประมาณรายไดประจําปี (ไมรวมรายไดประเภทพันธบัติ เงิน
กู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0318/ว1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543
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