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หมู 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เขาลาน
  เขต/อําเภอ ทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77130

พื้นที่ 98.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,923 คน
ชาย 3,930 คน

หญิง 3,993 คน

ขอมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเขาลาน
อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาลาน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเขาลาน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาลานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเขาลานจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,027,582.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,902,722.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,238,929.68 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 269,087.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 42,426,923.90 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 132,242.58 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 26,745.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 265,330.57 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 76,476.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 29,615.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,980,515.75 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,915,999.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 41,429.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 33,464,369.28 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 13,007,121.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,619,625.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,089,469.02 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,258,920.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,489,234.26 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 41,429.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเขาลาน
อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 474,828.55 200,200.00 160,200.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

148,583.30 116,400.00 42,700.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 0.00 100,000.00 150,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 10,881.00 21,100.00 73,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 634,292.85 437,700.00 426,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 36,761,354.03 21,610,800.00 21,417,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36,761,354.03 21,610,800.00 21,417,800.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,193,368.00 24,069,360.00 25,304,060.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,193,368.00 24,069,360.00 25,304,060.00

รวม 59,589,014.88 46,117,860.00 47,147,860.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,410,950.00 15,720,381.00 15,755,893.00

งบบุคลากร 8,940,938.00 10,496,120.00 11,514,120.00

งบดําเนินงาน 4,661,163.17 8,162,759.00 8,532,597.00

งบลงทุน 9,298,241.00 8,899,600.00 8,518,250.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,310,505.22 2,819,000.00 2,807,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,621,797.39 46,117,860.00 47,147,860.00

รวม 38,621,797.39 46,117,860.00 47,147,860.00



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,389,370

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 277,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,988,197

แผนงานสาธารณสุข 1,297,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,037,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 72,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 212,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000

แผนงานการเกษตร 31,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,755,893

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,147,860

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลเขาล้าน และโดยอนุมัติของนายอําเภอทับสะแก

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 47,147,860 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 47,147,860 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลเขาล้าน
อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเขาล้านปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลเขาล้านมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายจําเนียร  อิ่มทั่ว)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลเขาล้าน

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายปรีดา  สุขใจ)

ตําแหนง นายอําเภอทับสะแก



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเขาลาน

อําเภอ ทับสะแก   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,147,860 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,640,370 บาท

งบบุคลากร รวม 6,324,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน   
- นายก อบต. เดือนละ  20,400 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  244,800 บาท
- รองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน    เป็นเงิน 269,280 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหนง   
- นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน    เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ 
- นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 21,120 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน  
- เลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400  บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.      
- ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220  บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน    134,640 บาท
- รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180  บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 110,160 บาท 
- เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน      86,400 บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 18  คน เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 1,555,200 บาท
กรณีเงินเดือนฝ่ายการเมือง ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.7/ว 1155 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2557 และ รายไดจริงขององคการบริหารสวนตําบล
เขาลาน ปีงบประมาณ 2562 ไมรวมเงินอุดหนุน เงินสะสม เงินกู
คือ 23,923,174.96 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,753,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือเงินปรับขั้นเงิน
เดือนกรณีเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือปรับขั้นกรณีเลื่อนระดับหรือเมื่อ
มีการแตงตั้ง  (โอน) ยาย หรือกรณีตกเบิกขั้นเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล  หรือเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ หรือเงินเพิ่มตาง ๆ
 เงินเพิ่มอื่น ๆ หรือเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานสวน
ตําบล เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจาง ฯลฯ
- เงินที่จายเพิ่มใหกับพนักงานจาง เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติ
งาน คุณภาพงาน  และ ปริมาณงานในระดับดีเดน
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งบดําเนินงาน รวม 2,203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 592,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจงานจาง เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น   พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23
 มิถุนายน  2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1366 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน  2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตาม
ขอ  1  1.1 - 1.10 และตามขอ 2  2.1 – 2.5 มากับหนังสือสํานัก
งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต 0302/5852 ลงวันที่ 4
 พฤษภาคม 2552 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ว.1932 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2546 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17
 มกราคม 2556 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  คณะผูบริหาร 
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวน
ตําบล คณะผูบริหาร 

ค่าใช้สอย รวม 1,085,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  ขอบัญญัติ เอกสาร สาร
สาร นิตยสาร  ฯลฯ
- คารับวารสาร หนังสือพิมพ  สิ่งพิมพ เอกสาร
วิชาการ นิตยสาร  หนังสือตาง ๆ ฯลฯ
- คาซักฟอก ซักรีด วัสดุ - อุปกรณ เชน ซักรีดผามาน ผาผูก ฯลฯ
- คาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา  สั่งทําสิ่ง
พิมพ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม งานที่เกี่ยวของ  เกี่ยวกับ
องคการบริหารสวนตําบล
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ
สัมมนา  ทัศนศึกษาดูงาน ประชุม  ของพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจาง  สมาชิกสภา  พนักงานจาง  คณะผูบริหาร
- คาจางเหมาบริการ  เชน คาจางแรงงานทําของ คาแปล
เอกสาร  คาถายแบบแปลน ถายเอกสาร คาจาง
ลาง อัด ฟิลม ขยายภาพ  ใสกรอบรูป กรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ คาจางแรงงานทั่วไป   คาจางเหมาชุบมุง ฉีดพนหมอก
ควัน คาจางแตงหนา ทําผม ฯลฯ
- คาจางเหมาคนงาน เชน คนงานทั่วไป คนสวน ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท
- คาติดตั้งอินเตอรเน็ต คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งอินเตอรเน็ต
- คาติดตั้งระบบแลนด คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งระบบแลนด
- คาใชจายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน เงินมัดจํารังวัดที่ดิน 
- คาจัดทําปาย แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผย
แพรประชาสัมพันธ รณรงค ตาง ๆ เชน งานกิจกรรมของ อบต
. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือ อบต
. เป็นตน
- คาบันทึกขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลของ อบต. ขอมูล จปฐ.  ขอ
มูล กชช.2  ค. หรือขอมูลอื่น ๆ 
- คาจัดเก็บขอมูลตาง ๆ เชน  ขอมูลของ อบต. ขอมูล จปฐ.  ขอ
มูล กชช.2  ค. หรือขอมูลอื่น ๆ
- คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ฝากเงิน สงเงิน คาธรรมเนียมเช็ค
เรียกเก็บ
- คาจางเติมหมึกพิมพ เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
- ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง จํานวน 10,000 บาท เป็นคารับรองใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโอกาสตาง ๆ เชน การตอนรับ
สวนราชการ ผูมาศึกษาดูงาน  ผูมีอํานาจลงมาตรวจงาน  อําเภอ
เคลื่อนที่   กาชาดเคลื่อนที่ จังหวัดเยี่ยม อบต. จังหวัดเคลื่อน
ที่ แพทยอาสาเคลื่อนที่ ปศุสัตวเคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งไวไมเกินรอย
ละ 1 ของรายไดจริงในปีที่ลวงมา ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู เงินสะสม เงินที่มีผูอุทิศให โดยรายไดจริงในปีงบ
ประมาณ 2560 จํานวน 40,330,121.92 บาท ตั้งไดไม
เกิน 403,301.21 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.41/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง จํานวน 25,000 บาท เป็นคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภา อบต.เขาลานหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน   เชน การประชุมคณะกรรมการศูนยกีฬาระดับ
ตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. คณะ
กรรมการการจัดทําแผนพัฒนา อบต. คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางโครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน คณะกรรมการบริหาร
โครงการกีฬาหมูบาน คณะกรรมการคัดเลือกผูสูงอายุประจํา
ตําบล ฯลฯ    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดทําเว็บไซต คาดูแลระบบ คาบริการ ฯลฯ ของ อบต.เขาลาน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําเว็บไซด คาดูแลระบบ คา
บริการ ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาลาน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 14
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คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงาน จัดกิจกรรมตาง 
ๆ

จํานวน 4,000 บาท

ที่มีความจําเป็น และคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมหรือ
พวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาส
ที่จําเป็นและมีความสําคัญ

คาชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท

กรณีเกิดอุบัติเหตุจากองคการบริหารสวนตําบล       
คาใชจายในการจัดทําประชาคม ประชุม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําเวทีประชุมประชาคม จัดทําแผน
ตาง ๆ ในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ เกี่ยวของกับการพัฒนา
ตําบล พื้นที่ เป็นคาวัสดุ – อุปกรณ เวที อาหาร เอกสาร ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม  2553 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 ขอ 3  3.1.0  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 71 ขอ 1

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาผานทางดวน
พิเศษ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 73 ขอ 8 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล คณะผูบริหาร สมาชิก พนักงานจาง กลุมสตรี แม
บาน กลุมเกษตร กลุมเยาวชน ฯลฯ เป็นการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ในสถานที่หรือนอกสถานที่     
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 42 ขอ 3
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คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ตามขอ 1 1.11 – 1.21 และ ขอ 2  2.6 -
 2.11 มากับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต
. 0302/5852     ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.5.4  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 73 ขอ 7

โครงการ อบต.เขาลาน เคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการ อบต.เขาลานเคลื่อนที่ อบต.เขา
ลานพบประชาชน เป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม ปาย ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 43 ขอ 4  

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ของสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนพระบรมวงศ
ศานุวงศ เนื่องในโอกาสตางๆ เชน วันประสูติ วันพระราช
สมภพ วันครองราชย หรือวันอื่นๆ ที่สําคัญ เป็นคาจัดทํา
ปาย วัสดุ – อุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ คาใชจายตางๆใน
ขณะดําเนินการตามโครงการและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.3.1  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 44 ขอ 9
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โครงการในการปกปองสถาบันของชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการในการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเป็นสถาบันของ
ชาติอันเป็นศูนยรวมแหงความเป็นชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ เป็นคาจัดทําปายคาวัสดุ – อุปกรณ คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ คาใชจายตาง ๆในขณะดําเนินการตามโครงการ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22
 เมษายน 2552 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.2.2  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 43 ขอ 6

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการปรับปรุง ทําความสะอาดบริเวณสอง
ขางทางสาธารณะในเขตพื้นที่ บริเวณที่สาธารณะ ฯ เชน คาจาง
เหมา  เป็นคาจางเหมาเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ วัสดุ – อุปกรณ คาแรง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 66 ขอ 5

โครงการฝึกอบรมใหความรูและการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย เชน คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คา
ตอบแทนกรรมการ คาจัดทําสนาม คาวัสดุ – อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการ น้ําดื่ม น้ําแข็ง อาหาร เครื่องเสียง ของรางวัล ชุด
กีฬา วัสดุ – อุปกรณในการแขงขัน ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 44 ขอ 7

สนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเขาลาน จํานวน 5,000 บาท

- ตามภารกิจถายโอนเลือกทํา เชน  คาเบี้ยประชุมของคณะ
กรรมการศูนยฯ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงาน     
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 35 ขอ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน รวมทั้ง
วัสดุ - อุปกรณ  อะไหล และคาแรง เชน รถยนต ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญา รถ
จักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องโรเนียวเครื่อง
พิมพดีด เครื่องแฟกซ คอมพิวเตอร ไฟฟาประจําอาคารสํานัก
งาน  ไฟฟาอาคารหอประชุม  ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ  เมื่อเกิดการ
ชํารุดเสียหายใชการไมได   ใชไดไมดี หรือครุภัณฑอื่น ๆ  ใน
ความดูแลของ อบต.  และซอมแซมที่ดินสิ่งกอสราง  เชน  อาคาร
สํานักงาน  หองน้ํา หองประชุม  อาคารหอประชุม  ถังน้ํา ฯลฯ
 รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 77 ขอ 16

ค่าวัสดุ รวม 296,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานของ อบต
. เชน กระดาษ  เครื่องเขียน หมึก แบบพิมพ ตรายาง ลวด
แข็ง กาว แฟม คลิบ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ซอง ธง
ชาติ น้ําดื่ม ไมบรรทัด  ปากกา ดินสอ ยางลบ เกาอี้
พลาสติก เกาอี้ตาง ๆ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช เชน ฟิวส สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟ บัลลารดสตารท
เตอร ฯลฯ  สําหรับใชภายในและภายนอกอาคารที่ทําการ หอง
ประชุม หองน้ํา  โรงรถหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต
.ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อหรือจางสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แกว
น้ํา ถาด  ชั้นวางของ แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ ชอน กระจก
เงา กระติกน้ํา  มีด ถังขยะ กะละมัง น้ํายาลางจาน กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง   ลังน้ําแข็ง ลังเก็บแกว น้ํายาถูพื้น เกาอี้ตัว
เตี้ยแบบนั่งลางจาน นั่งซักผา ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชในกรณีเกิดการชํารุด ตองการบํารุง
รักษาซอมแซมประกอบขึ้นใหม  ปรับปรุง  ดัดแปลง ตอ
เติม เชน อาคาร สํานักงาน หองประชุม หองน้ํา อาคารสถานที่ใน
ความดูแลของ อบต. สิ่งกอสรางตาง ๆฯลฯ เชน ไมตาง ๆ
 ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ปูนขาว อิฐ ตลับ
เมตร กระเบื้อง ซีเมนตบล็อก  สังกะสี ตะปู ทอน้ํา อุปกรณ
ประปา คอน ชะแลง จอบ ขวาน เลื่อย  เสียม ทอตาง ๆ โถ
สวม ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชในกรณีที่เสื่อมสภาพชํารุดถึง
เวลาเปลี่ยน หรือใชในการปฏิบัติราชการของ อบต. ใหแก รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกลตาง ๆ  ครุภัณฑในความดูแล
ของ  อบต.  เชน ยางรถ ยางนอก ยางใน สายพาน  สายยางตอรถ
บรรทุกน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย หมอน้ํารถยนต ทอตอรถบรรทุกน้ํา เพลา ไขควง แม
แรง กรวยถนน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  สําหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญา เครื่องพน
หมอกควัน ของ อบต. หรือรถอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เชน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ําฯ ที่ อบต. ขอรับการ
สนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากหนวยงานอื่น หรือครุภัณฑอื่น ๆ ที่ อบต
. ยืมมาปฏิบัติราชการ  เชน เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอก
ควัน รวมถึงเครื่องสูบน้ํา ตามโครงการถายโอนงานสูบน้ําชวย
เหลือเกษตรกร ตามหนังสือ ที่ กษ  0321.03/941 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2545 เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันหลอลื่น ถาน กาส น้ํามันกาด แกสหุง
ตม น้ํามันเตา ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ – จัดจาง  หรือเชา เชน แผน
ปาย  แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลมถาย
รูป    ไมอัด ปายผา ตัวอักษร เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง  อัดขยายภาพ กระเปาใสกลองถาย
รูป อุปกรณในการจัดบอรด จัดนิทรรศการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ – จัดจาง หรือเชาสิ่งของ
เครื่องใชในการจัดทํากิจกรรม  การแสดง การประกวด การจัด
งาน การแขงขัน จัดเอง หรือรวมกับหนวยงานอื่น เชน ชุดไทย ชุด
ละคร     ชุดราตรี ชุดพระราชทาน ชุดฝึกโขน  –  ละคร ชุดนาง
รํา ชุดสไบ   ผาผูกคอ ถุงนอง รองเทา ถุงเทา หมวก เข็มขัด ผา
ตาง ๆ เครื่องประดับ เชน กําไลขอมือ ขอเทา ชฎา ที่ใสตน
แขน เครื่องแตงกายและเครื่องประดับที่ตองใชประกอบการ
แสดง ฯลฯ ชุดฝึกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดอื่น ๆ
 เครื่องแบบ กางเกง เสื้อ กระโปรง  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร หมึกพิมพ  แผนกรอง
แสง   แผนดิสก เครื่องอานหรือบันทึกขอมูลตาง ๆ เมาส แปน
พิมพ  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมนสบอรด จอ
ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํารวจเพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการของอบต. เชน  บันไดอลูมิเนียม ตลับเมตร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุดนตรี จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุดนตรีเพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการของอบต. หรือใชในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   เชน ฉิ่ง ฉาบ กลอง กรับ ลูกซัด ขลุย ขิม ซอ วัสดุ – 
อุปกรณเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ – จัดจาง วัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา – 
ไฟฟา หัวเชื่อมแกส  หัววาลวเปิด – ปิดแกส ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารที่ทําการหรืออาคารสถาน
ที่ในความดูแลของ อบต. และคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตามขอ 1.1–1.5 หมวด
คาสาธารณูปโภค มากับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง   ที่ ลต 0302/5852 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ว.1932 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใชในราชการของ อบต.เขาลาน และ
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น ตามขอ 1.1–1.5 หมวดคาสาธารณูปโภค มากับหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต 0302/5852 ลงวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2552 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ว. 1932 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาเครื่องและคาใชจายเป็นคาบริการ
โทรศัพทในการติดตอกับสวนราชการตลอดจนหนวยงานตาง ๆ
  คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย การใชบริการเขาสูระบบอินเตอร
เน็ต คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  และคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตามขอ 1.1–1.5 หมวด
คาสาธารณูปโภค มากับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง ที่ ลต 0302/5852 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ว. 1932 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม การติดตอทาง
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน คาลงทะเบียนการสง
หนังสือ  เอกสารตาง ๆ ในคาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
 และคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู
บริหารทองถิ่น ตามขอ 1.1–1.5 หมวดคาสาธารณูปโภค มากับ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต 0302/5852
 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ว. 1932 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต เชน การ
ติดตั้ง การบริการรายเดือน การเขาสู ระบบอินเตอรเน็ต คาเชาใช
คูสาย  สําหรับอินเตอรเน็ตตําบล คาสื่อสารผานดาวเทียม คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม คาเทเล็กซ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 93,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,250 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,900 บาท เป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,900 บาท คุณลักษณะดังนี้
    - ขนาดไมนอยกวา กวาง 54 ลึก 64 สูง 92-102 เซนติเมตร
    - สามารถปรับระดับสูงของที่นั่งได
    - ขาแบบ 5 แฉกผลิตจากอลุมิเนียมฉีดขึ้นรูปปัดเงา
    - ลอแบบ Twin Wheel Castors แบบแกนเดือยเสียบ
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคา
ทองตลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 44

ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 2 ตู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตู ราคาตูละ 5,000 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท  
คุณลักษณะดังนี้
    - ขนาดไมนอยกวา กวาง 118.5 ลึก 40.7 สูง 88.0 เซนติเมตร
    - แผนชั้น 2 แผน (3 ชอง) ปรับระดับได
    - บานเลื่อนกระจกล็อคดวยระบบกุญแจ
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคา
ทองตลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 44
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โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,550 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,550
 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,550 บาท คุณลักษณะดังนี้
    - ขนาดไมนอยกวา 80 x 60 x 75 เซนติเมตร
    - แผนหนาโตะทําดวยวัสดุ PARTICLE BOARD เคลือบผิว
ดวย MELAMINE RESIN FILM
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคา
ทองตลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 44

โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานจํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท เป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท คุณลักษณะดังนี้
    - ขนาดไมนอยกวา 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
    - แผนหนาโตะทําดวยวัสดุ PARTICLE BOARD เคลือบผิว
ดวย MELAMINE RESIN FILM
    - มีลิ้นชักไมนอยกวา 3 ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อค
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคา
ทองตลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 44

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา  
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
2.8  GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง
ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา  2 GB 
หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2  GB
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 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 ไม
นอยกวา 3 ชอง
   - มีแปนพิมพและเมาส
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 45
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เครื่องพิมพแบบเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer ) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษ ขนาด A 4
 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
   - มีความเร็วในการพิมพรางสี สําหรับกระดาษ ขนาด A 4 ไม
นอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter , Legal, และ Custom
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 45

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 45
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รวมทั้งวัสดุ – 
อุปกรณ อะไหลและคาแรง เชน รถยนต รถจักรยานยนต ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญา เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
พนหมอก เครื่องพิมพดีด เครื่องแฟกซ คอมพิวเตอร ฯลฯ เมื่อเกิด
การชํารุดเสียหายใชการไมได ใชไดไมดี หรือครุภัณฑอื่น ๆ ใน
ความดูแลของ อบต.และรายจายเพื่อซอมแซมและบํารุงรักษา
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 77 ขอ 16

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน ประตู หนาตาง อาคาร ฝาผนัง รั้ว ฯลฯ (รายจายเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 77 ขอ 16

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 75 ขอ 12
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,749,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,345,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,345,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือเงินปรับขั้นเงิน
เดือนกรณีเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือปรับขั้นกรณีเลื่อน
ระดับหรือเมื่อมีการแตงตั้ง (โอน) ยาย หรือกรณี ตกเบิกขั้นเงิน
เดือน ของพนักงานสวนตําบล  หรือเงินปรับเพิ่มตามวุฒิหรือเงิน
เพิ่มตางๆเงินเพิ่มอื่นๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
สวนตําบล เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบใหแกพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบ
แทนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 1,333,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 521,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจการ
จาง เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1366
 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อจาง บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลง
วันที่ 26 กันยายน 2560 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 

วันที่พิมพ : 8/9/2563  09:00:23 หนา : 25/83



เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวน
ตําบล   

ค่าใช้สอย รวม 593,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ เอกสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
- คาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรสิ่งพิมพ ฯลฯ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการเขา
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน ประชุมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
- คาจางเหมาเติมหมึกพิมพ  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
- คาจางเหมาคนงาน  ตําแหนง คนงานทั่วไป  ผูชวยเจาหนาที่
บันทึกขอมูลหรือตําแหนงอื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานประจําที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาลาน
- คาจางเหมาบริการตางๆ
- คาจัดทํา แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ  เพื่อโฆษณาเผยแพร
ประชาสัมพันธ
- คาซักฟอก ซักรีด วัสดุ - อุปกรณ เชน ซักรีดผามาน ผาผูกฯลฯ
- คาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา สั่งทําสิ่ง
พิมพ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนตําบล
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางแรงงานทําของ คาแปล
เอกสาร คาถายแบบแปลน ถายเอกสารคาจางลาง อัดฟิลม ขยาย
ภาพ  ใสกรอบรูป กรอบใบประกาศเกียรติคุณ คาจางแรงงานทั่ว
ไป คาจางเหมาชุบมุง ฉีดพนหมอกควัน คาจางแตงหนา ทํา
ผม ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท
- คาติดตั้งอินเตอรเน็ต คาใชจายตาง ๆ  ในการติดตั้งอินเตอรเน็ต
- คาติดตั้งระบบแลนด คาใชจายตาง ๆ  ในการติดตั้งระบบแลนด
- คาจัดทําปาย แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผย
แพรประชาสัมพันธ รณรงค ตาง ๆ เชน งานกิจกรรมของ อบต
. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือ อบต
. เป็นตน
- คาธรรมเนียมในการโอนเงิน  ฝากเงิน  สงเงิน  คาธรรมเนียม
เช็คเรียกเก็บ
- ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองตางๆ  คาเลี้ยงรับรองตางๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ  คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 73 ขอ 8

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน,ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน คาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจางพนักงาน คาตอบแทน คา
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่องเขียน แบบพิมพ คาจางตางๆ คาจาง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 75 ขอ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน รวมทั้งวัสดุ – 
อุปกรณ  อะไหล และคาแรง เชน เครื่องคอมพิวเตอร  ครุภัณฑ
ตางๆ ทรัพยสินตางๆ รถจักรยานยนต เครื่องสํารองไฟ เครื่อง
ปริ้นเตอรฯ เมื่อเกิดชํารุดเสียหายใชการไมได ใชไดไมดี รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 77 ขอ 16
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ ตรายาง หมึก แฟม ปากกา ดินสอ ลวด
เสียบ   คลิป ซอง ยางลบ เครื่องคิดเลข กาว สกอตเทป กรร
ไกร แมกซ เข็มแมกซ ฯลฯ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช เชน ฟิวส สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟ บัลลารด สตารทเตอรฯ
ลฯ สําหรับใชภายในและภายนอก อาคารที่ทําการ หอง
ประชุม หองน้ํา โรงรถหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อหรือจาง สิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แกว
น้ํา ถาด ชั้นวางของ แปรง ไมกวาด เขง  ผาปูโตะ ชอน กระจก
เงา กระติกน้ํา มีด ถังขยะ กะละมัง น้ํายาลางจาน กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ลังน้ําแข็ง ลังเก็บแกว น้ํายาถูพื้นฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุกอสราง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชในกรณีเกิดชํารุด ตองการบํารุง
รักษาซอมแซม ปรับปรุง ตอเติม เชน อาคารสํานักงานหอง
ประชุม หองน้ํา อาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. เชน ไม
ตางๆ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ปูนขาวอิฐ ตลับ
เมตร กระเบื้อง ซีเมนตบล็อก สังกะสี ตะปู ทอน้ํา อุปกรณ
ประปา คอน ชะแลง จอบ ขวาน เลื่อย ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชในกรณีที่เสื่อมสภาพชํารุดถึง
เวลาเปลี่ยน ใหแก รถจักยานยนต เครื่องจักรกลตางๆ ครุภัณฑใน
ความดูแลของ อบต. เชน ยางรถ  ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น สําหรับยานพาหนะ ครุภัณฑตางๆที่ตองใชน้ํามัน เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ-จัดจาง เชนแผนปาย กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกัน สี ไมอัด ปายผา ตัวอักษร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัว
พิมพ หรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร หมึก
พิมพ แผนกรองแสง แผนดิสก เครื่องอานหรือบันทึกขอมูล
ตางๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

ค่าสาธารณูปโภค รวม 74,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาเครื่อง  และคาใชจายเป็นคาบริการ
โทรศัพทในการติดตอกับสวนราชการตลอดจนหนวยงาน
ตางๆ            คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมาย  การใชบริการเขาสู
ระบบอินเตอรเน็ต คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการติดตอทาง
ไปรษณีย คาลงทะเบียนการสงหนังสือ เอกสารตางๆ คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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งบลงทุน รวม 71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 5,000 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,000
 บาท
คุณลักษณะดังนี้
  - ขนาดไมนอยกวา กวาง 118.5 ลึก 40.7 สูง 88.0 เซนติเมตร
  - แผนชั้น 2 แผน (3 ชอง) ปรับระดับได 
  - บานเลื่อนกระจกล็อคดวยระบบกุญแจ 
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคา
ทองตลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 44

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 5,500
 บาท 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,500 บาท
คุณลักษณะดังนี้
  - มีมือจับชนิดบิด
  - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 44
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 45,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท
คุณลักษณะดังนี้
  - มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม
  - มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
  - มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไม
นอยกวา 360x360 dpi 
  - มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 45

วันที่พิมพ : 8/9/2563  09:00:23 หนา : 33/83



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000
 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
  - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 45
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500
 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 45

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รวมทั้ง
วัสดุ  อุปกรณ อะไหล คาแรง เชน รถจักรยานยนต  เครื่อง
คอมพิวเตอร   กลองถายภาพ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ
ตางๆ ฯลฯ เมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย ใชการไมได ใชไดไมดี 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 77 ขอ 16
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 104,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 104,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การดําเนินงาน อปพร/คารักษาความสงบเรียบรอย/การจัดตั้งชุด
บริการประชาชนในชวงเทศกาลตาง ๆ ในวันสําคัญตาง ๆ

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ
 เชน ปาย คาวัสดุ – อุปกรณ ฯลฯ เกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2516 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.4.2  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 49 ขอ 3

คาใชจายในการฝึกอบรมทบทวน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร./จัดทํา
แผนปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและหรือฝึกซอมแผนปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน  โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการฝึกซอม
แผนปองกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อปองกันและบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะเกิด
เหตุ และหลังเกิดเหตุ และเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมทบทวน
อปพร. การจัดหาเครื่องมืออุปกรณที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานรวม
ทั้งการสนับสนุนการดําเนินงานของทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล ตาม
โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย” ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0620/ว 2754 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 36 ขอ 2
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โครงการปองกันอุบัติเหตุ ทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ เชน ปีใหม 
สงกรานต ฯลฯ

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย เชน คาปาย วัสดุ – อุปกรณ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว.1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว.661 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.4.2 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 50 ขอ 5,6

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ – จัดจาง ชุดฝึกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดปฏิบัติงานใหแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 173,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย คาตอบแทน คาป่วยการ หรือที่เรียกชื่อเป็น
อยางอื่น สําหรับอาสาสมัครหรือที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่น หรือ
บุคคล หรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่เรียกชื่อเป็นอยาง
อื่น ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
ชององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2560 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน  คาปาย คา
วิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ  คาเครื่องเสียง  คาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ  เป็นตน  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 35 ขอ 1

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ – จัดจาง วัสดุ – อุปกรณ สําหรับกิจการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ไฟฉาย เสื้อสะทอน
แสง กรวยถนน นกหวีด สัญญาณไฟจราจร ไฟกะพริบ แผงกั้น
การจราจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 832,100 บาท

งบบุคลากร รวม 700,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 700,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว.2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 1   1  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือเงินปรับขั้นเงิน
เดือนกรณีเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือปรับขั้นกรณีเลื่อนระดับหรือเมื่อ
มีการแตงตั้ง (โอน) ยาย หรือกรณีตกเบิกขั้นเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล หรือเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ หรือเงินเพิ่มตาง ๆ
 เงินเพิ่มอื่นๆ หรือเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานสวน
ตําบล เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
.2070 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 1   1  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาจางพนักงานจาง  ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว.2070 ลงวันที่ 14
  กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 1    3   3.1.3

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  พนักงานจางตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว.2070 ลงวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563  แนวทางขอ 1   4   4.1

งบดําเนินงาน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว.2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 1  6

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว.2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 1    6
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ ว.2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 1    

ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  คนละ 2,000  บาท เนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ 2559 กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแจงใหจัดทํางบประมาณเพื่อรอง
รับการจัดสรรเงินเพื่อการนี้ไว ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที่ 5 มิถุนายน  2558 แนวทาง  ขอ 3 3.9 ฉะนั้นในปีงบ
ประมาณ 2564 จึงไดตั้งเงินงบประมาณเพื่อการนี้ไวเพื่อรองรับ
หากไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 52,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน  กระดาษ เครื่องเขียน หมึก แบบพิมพ ตรายาง ลวด
แข็ง กาว แฟม  คลิบ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม  ไมบรรทัด ปากกา ดินสอ ยางลบ เกาอี้
พลาสติก เกาอี้ตาง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช เชน ฟิวส สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟ บัลลารดสตารท
เตอร ฯลฯ  สําหรับใชภายในและภายนอกอาคารที่ทําการ หอง
ประชุม หองน้ํา  โรงรถหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต
.ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อหรือจางสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แกว
น้ํา ถาด  ชั้นวางของ แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ ชอน กระจก
เงา  กระติกน้ํา  มีด ถังขยะ กะละมัง น้ํายาลางจาน กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง   ลังน้ําแข็ง ลังเก็บแกว น้ํายาถูพื้น เกาอี้ตัว
เตี้ยแบบนั่งลางจาน นั่งซักผา ฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติงานที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ – จัดจาง  หรือเชา  เชน  แผน
ปาย  แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลมถาย
รูป ไมอัด ปายผา ตัวอักษร  เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง  อัดขยายภาพ กระเปาใสกลองถาย
รูป อุปกรณในการจัดบอรด จัดนิทรรศการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร หมึกพิมพ  แผนกรอง
แสง   แผนดิสก เครื่องอานหรือบันทึกขอมูลตาง ๆ เมาส แปน
พิมพ  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  เมนสบอรด ฯลฯ สําหรับใช
ในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ – จัดจาง วัสดุดับ
เพลิง เชน ผงเคมีดับเพลิงสําหรับเติมเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ให
แก องคการบริหารสวนตําบลเขาลาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลเขาลาน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15
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งบลงทุน รวม 35,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,100 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอลอีดี ( LED TV ) จํานวน  3 เครื่อง จํานวน 35,100 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) จํานวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 11,700 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 35,100
 บาท คุณลักษณะดังนี้
    - ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1,080 ฟิกเซล 
    - ขนาด 40 นิ้ว
ครุภัณฑดั่งกลาวเป็นครุภัณฑที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 46

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,156,097 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,624,097 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,049,880 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปาย คาวัสดุ – อุปกรณ และการจาง
เหมาบริการ ที่ใชในการจัดงาน เชน เวที เครื่องเสียง ของ
รางวัล น้ําดื่ม อาหาร ขนม ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 53 ขอ 8

โครงการพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็ก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปาย คาวัสดุ – อุปกรณ และการจางเหมาบริการ
ที่ใชในโครงการ เชน เวที เครื่องเสียง ของรางวัล น้ํา
ดื่ม อาหาร ขนม ฟิวเจอรบอรด ปากกา ดินสอ ดินสอสี การดาษ
สี กระดาษตางๆ เทปตีเสน กาว สําลี กระดาษทิชชู สกอต
เทป สําลีกาน ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 54 ขอ 1

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 959,880 บาท

เพื่อจายเป็น
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1. คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว 129,200 บาท
   - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บานมะเดื่อทอง ตั้ง
ไว 62,900 บาท (จํานวน 37 คน X 1,700 บาท ตอปี)
   - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บานดอนใจดี ตั้ง
ไว   27,200 บาท (จํานวน 16 คน X 1,700 บาท ตอปี)
   - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บานทุงกลาง ตั้ง
ไว  39,100 บาท (จํานวน 23 คน X 1,700 บาท ตอปี)
   เพื่อจายเป็นคาใชจายคาสื่อการเรียน การสอน วัสดุการ
ศึกษา โดยจัดสรรใหเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
เด็ก จัดสรรในอัตราคนละ1,700 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563แนวทางขอ 8 โดยจะทําการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม
จํานวนเด็กที่มีอยูจริง จากการสํารวจในแตละครั้ง และสามารถ
เพิ่ม/ลด ไดตลอดตามจํานวนเด็กที่สมัครเขามาและหรือขอ
ยาย ลาออก โดยจะทําการเบิกจายเงินตามจํานวนเด็กและทั้ง 3
 ศพด. สามารถปรับยอดจํานวนเด็ก ถัวเฉลี่ย จํานวนเด็กกันได
ทั้ง 3 ศูนย
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 54 ขอ 2
2. คาหนังสือเรียน ตั้งไว 15,200  บาท
   - คาหนังสือเรียน ศพด.บานมะเดื่อทอง ตั้งไว 7,400  บาท
(จํานวน 37 คน x 200 บาท ตอปี)
   - คาหนังสือเรียน ศพด.บานดอนใจดี ตั้งไว  3,200  บาท
(จํานวน 16 คน x 200 บาท ตอปี)
   - คาหนังสือเรียน ศพด.บานทุงกลาง ตั้งไว  4,600 บาท
(จํานวน 23 คน x 200 บาท ตอปี)
3. คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว  15,200  บาท
   - คาอุปกรณการเรียน ศพด.บานมะเดื่อทอง ตั้งไว 7,400 บาท
(จํานวน 37 คน x 200 บาท ตอปี)
   - คาอุปกรณการเรียน ศพด.บานดอนใจดี ตั้งไว 3,200 บาท
(จํานวน 16 คน x 200 บาท ตอปี)
   - คาอุปกรณการเรียน ศพด.บานทุงกลาง ตั้งไว 4,600 บาท
(จํานวน 23 คน x 200 บาท ตอปี)
4. คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 22,800 บาท
   - คาเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บานมะเดื่อทอง ตั้งไว 11,100   
        บาท (จํานวน 37 คน x 300 บาท ตอปี)
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   - คาเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บานดอนใจดี ตั้งไว  4,800  
บาท (จํานวน 16 คน x 300 บาท ตอปี)
   - คาเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บานทุงกลาง ตั้งไว 6,900 บาท
(จํานวน 23 คน x 300 บาท ตอปี)
5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตั้งไว 32,680  บาท
   - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศพด.บานมะเดื่อทอง ตั้งไว 15,910
            บาท (จํานวน 37 คน x 430 บาท ตอปี)
   - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศพด.บานดอนใจดี ตั้งไว 6,880      
      บาท (จํานวน 16 คน x 430 บาท ตอปี)
   - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศพด.บานทุงกลาง ตั้งไว 9,890 
       บาท (จํานวน 23 คน x 430 บาท ตอปี)
   เพื่อจายเป็นคาใชจายคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบบักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 8 โดยจะทําการจัดซื้อ/ จัด
จาง ตามจํานวนเด็กที่มีอยูจริง จากการสํารวจในแตละครั้ง และ
สามารถเพิ่ม/ลด ไดตลอดตามจํานวนเด็กที่สมัครเขามาและหรือ
ขอยาย ลาออก โดยจะทําการเบิกจายเงินตามจํานวนเด็กและ
ทั้ง 3 ศพด. สามารถปรับยอดจํานวนเด็ก ถัวเฉลี่ย จํานวนเด็กกัน
ไดทั้ง 3 ศูนย
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 55 ขอ 5
6. คาโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว  744,800  บาท
    -  คาโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมะเดื่อ
ทอง จํานวน 37 คน
    - คาโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนใจดี 
จํานวน 16 คน 
    - คาโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงกลาง  
จํานวน 23 คน 
    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวัน โดยจัดสรร
ใหเด็กปฐมวัย โดยจัดสรร 100% จัดสรรในอัตราคนละ 20
 บาท  จํานวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แนวทาง
ขอ 2 2.4
    หมายเหตุ เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร

วันที่พิมพ : 8/9/2563  09:00:23 หนา : 44/83



สวนตําบลเขาลาน จัดตั้งในปีงบประมาณ 2556 เปิดทําการวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2555 และจัดตั้งในปีงบประมาณ 2558 เปิดทําการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 หากไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ระบุวัตถุประสงค ดานการศึกษา กรณีอาหารกลางวัน องคการ
บริหารสวนตําบลเขาลานจึงจําเป็นตองตั้งงบประมาณรายจายที่ตั้ง
จายจากเงินรายไดเผื่อไวดวยเชนกัน แตโดยกรณีของ ศพด.บาน
ทุงกลาง ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมฯ ตั้งแตปี
งบประมาณ 2559 กรณีของศพด.บานมะเดื่อทอง ศพด.บานดอน
ใจดี  ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมฯ ตั้งแตปีงบ
ประมาณ 2561 โดยจะทําการจัดซื้อ/จัดจางตามจํานวนเด็กที่มีอยู
จริง จากการสํารวจในแตละครั้ง และสามารถเพิ่ม/ลดไดตลอด
ตามจํานวนเด็กที่สมัครเขามา ยายเขามา และหรือขอยาย ลา
ออก โดยจะทําการเบิกจายเงินตามจํานวนรายการที่ไดจัดสง
จริง และทั้ง 3 ศพด. สามารถปรับยอดจํานวนเด็ก ถัวเฉลี่ยจํานวน
เด็กกันไดทั้ง 3 ศูนย
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 56 ขอ 6

ค่าวัสดุ รวม 1,574,217 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,554,217 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให
กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบล เชน นม ยู.เอช.ที. หรือนมพาสตเจอไรส รสจืด ขนาด 200
 มิลลิลิตร ดังนี้
1. โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเขา
ลาน จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 
- โรงเรียนวัดนาลอม  จํานวน 102  คน 
- โรงเรียนวัดนาหูกวาง จํานวน  95 คน 
- โรงเรียนวัดทุงกลาง  จํานวน  66  คน 
- โรงเรียนบานดอนใจดี  จํานวน 108 คน 
- โรงเรียนบานมะเดื่อทอง จํานวน 262 คน 
 โดยจัดสรรใหเด็กปฐมวัยในศพด. เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป
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.1 – ป.6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 1 1.1 , 1.3  โดยจะทําการจัด
ซื้อ/จัดจาง ตามจํานวนเด็กที่มีอยูจริง จากการสํารวจในแตละ
ครั้ง และสามารถเพิ่ม/ลดไดตลอด ตามจํานวนเด็กที่สมัครเขา
มา ยายเขามา และหรือ ขอยาย ลาออก โดยจะทําการเบิกจาย
เงินตามจํานวนรายการที่ไดจัดสงจริง และในทั้ง 5 โรงเรียน ใน
ทั้ง 3 ศพด. สามารถปรับยอดจํานวนเด็กถัวเฉลี่ยจํานวนเด็กกัน
ได ทั้ง 5 โรงเรียน ไดทั้ง 3 ศพด.
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 56 ขอ 7
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเขา
ลาน จํานวน 3 ศูนย ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนใจดี จํานวน 16 คน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมะเดื่อทอง จํานวน 37 คน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงกลาง จํานวน 23 คน 
  โดยจะทําการจัดซื้อ/จัดจาง ตามจํานวนเด็กที่มีอยูจริง จากการ
สํารวจในแตละครั้ง สามารถ เพิ่ม/ลด ไดตลอดตามจํานวนเด็กที่
สมัครเขามา ยายเขามา และหรือ ขอยาย ลาออก โดยจะทําการ
เบิกจายเงินตามจํานวนรายการที่ไดจัดสงจริง  และในทั้ง 3 ศพด
. สามารถปรับยอดจํานวนเด็ก ถัวเฉลี่ยจํานวนเด็กกันไดทั้ง 3 ศพ
ด.
หมายเหตุ เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาลาน จัดตั้งในปีงบประมาณ 2556 เปิดทําการวันที่ 1
 ตุลาคม  2555 และจัดตั้งในปีงบประมาณ 2558 เปิดทําการวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2557 หากไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค ดานการศึกษา คาอาหารเสริม (นม) องคการบริหาร
สวนตําบลเขาลานจึงจําเป็นตองตั้งงบประมาณรายจายที่ตั้งจาย
จากเงินรายไดเผื่อไวดวยเชนกันแตโดยกรณีของ ศพด.บานทุง
กลาง ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมฯ ตั้งแตปีงบ
ประมาณ 2559 กรณีของศพด.บานมะเดื่อทอง ศพด.บานดอนใจ
ดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมฯ ตั้งแตปีงบ
ประมาณ 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 56 ขอ 7
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาที่ใชในการเรียนการสอนแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คูมือ หนังสือ สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ สื่อ
การเรียนการสอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ เบาะยืดหยุน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

งบเงินอุดหนุน รวม 2,532,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,532,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.เขาลาน จํานวน 5 
โรงเรียน

จํานวน 2,532,000 บาท

ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน โดยจัดสรรใหเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท จัด
สรร  100% จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 2  2.1 ลักษณะงบประมาณ  (2
) รายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนวัดนาลอม  จํานวน 102  คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน รวม  200 วัน เป็นเงิน 408,000 บาท
- โรงเรียนวัดนาหูกวาง จํานวน  95 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน รวม  200 วัน เป็นเงิน 380,000 บาท  
- โรงเรียนวัดทุงกลาง จํานวน  66 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน รวม  200 วัน เป็นเงิน 264,000 บาท
- โรงเรียนบานดอนใจดี จํานวน 108 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน รวม  200 วัน เป็นเงิน 432,000 บาท
- โรงเรียนบานมะเดื่อทอง จํานวน 262 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน รวม 200 วัน เป็นเงิน 1,048,000บาท
  ตั้งไว 2,532,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (โดยไมตองนํา
วงเงินที่ใหการสนับสนุนมาคํานวณรวมกับการใหการสนับสนุน
ขององคการบริหารสวนตําบลเขาลาน เป็นอัตรารอยละ ตาม
ขอ  5 (4) และ ขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2559 มากับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยจะทํา
การเบิกจายเงินตามจํานวนเด็กที่มีอยูจริง จากการสํารวจในแตละ
ครั้งและสามารถเพิ่ม/ลด ไดตลอด ตามจํานวนที่สมัครเขามา ยาย
เขามาและหรือขอยาย ลาออก โดยจะทําการเบิกจายเงินตาม
จํานวนเด็กและในทั้ง 5 โรงเรียนสามารถปรับลดจํานวนเด็ก ถัว
เฉลี่ยจํานวนเด็กกันไดทั้ง 5 โรงเรียน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 56 ขอ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 831,500 บาท

งบบุคลากร รวม 563,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 563,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือเงินปรับขั้นเงิน
เดือนกรณีเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือปรับขั้นกรณีเลื่อนระดับหรือเมื่อ
มีการแตงตั้ง (โอน)ยาย หรือกรณี ตกเบิกขั้นเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล  หรือเงินปรับเพิ่มตามวุฒิหรือเงินเพิ่มตางๆ
เงินเพิ่มอื่นๆเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบ
แทนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานจาง 
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งบดําเนินงาน รวม 265,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจการจาง เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1366
 ลงวันที่ 26  มิถุนายน 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2072 ลงวันที่ 14  มิถุนายน 2554
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตาม
โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ตามหนังสืออําเภอทับสะแก ที่ ปข 0023.8/2862 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2563 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวน
ตําบล  
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ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตัวละ 6 บาทตอปี ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561  ขอ 2 (3) ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ขอมูล ณ มีนาคม 2563 จํานวน 2,119 ตัว แตทั้ง
นี้การเบิกจายอาจจะเพิ่ม – ลด จํานวนได ขึ้นอยูกับการสํารวจ
ขอมูล 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 61 ขอ 10

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
 - คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ เอกสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
 - คาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรสิ่งพิมพ  ฯลฯ
 - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขา
อบรม  สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน ประชุม ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง
 - คาจางเหมาเติมหมึกพิมพ เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
 - คาจางเหมาคนงาน ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ หรือ
ตําแหนงอื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานประจําที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลเขาลาน
 - คาจางเหมาบริการตางๆ
 - คาจัดทํา แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผยแพร
ประชาสัมพันธ
 - คาซักฟอก ซักรีด วัสดุ – อุปกรณ เชน ซักรีดผามาน ผา
ผูก ฯลฯ
 - คาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา สั่งทําสิ่ง
พิมพ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนตําบล
 - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางแรงงานทําของ คาแปล
เอกสาร  คาถายแบบแปลน ถายเอกสาร คาจางลาง อัด
ฟิลม ขยายภาพ  ใสกรอบรูป กรอบใบประกาศเกียรติคุณ คาจาง
แรงงานทั่วไป คาจางเหมาชุบมุง ฉีดพนหมอกควัน คาจางแตง
หนา ทําผม ฯลฯ
 - คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท
 - คาติดตั้งอินเตอรเน็ต คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งอินเตอรเน็ต
 - คาติดตั้งระบบแลนด คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งระบบแลนด
 - คาจัดทําปาย แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผย
แพรประชาสัมพันธ รณรงคตาง ๆ เชน งาน กิจกรรมของ อบต
. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือ อบต
. เป็นตน
 - คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ฝากเงิน สงเงิน คาธรรมเนียมเช็ค
เรียกเก็บ
 - ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองตางๆ  คาเลี้ยงรับรองตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
 - คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา
 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
 - คาของรางวัล หรือเงินรางวัล
 - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
 - คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน รวมทั้งวัสดุ – 
อุปกรณ  อะไหล และคาแรง เชน เครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑ
ตางๆ  ทรัพยสินตางๆ  เครื่องสํารองไฟ เครื่องปริ้นเตอรฯ เมื่อ
เกิดการชํารุดเสียหายใชการไมได ใชไดไมดี รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษา   เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 77 ขอ 16
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ค่าวัสดุ รวม 20,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ ตรายาง หมึก แฟม ปากกา ดินสอ ลวด
เสียบ   คลิป ซอง  ยางลบ เครื่องคิดเลข กาว สกอตเทป กรร
ไกร แมกซ  เข็มแมกซ ฯลฯ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช เชน ฟิวส สาย
ไฟ  ปลั๊กไฟ สวิตซไฟฟา  หลอดไฟ บัลลารด สตารทเตอร ฯลฯ
 สําหรับใชภายในและภายนอก อาคารที่ทําการ  หองประชุม หอง
น้ํา โรงรถหรืออาคาร สถานที่ในความดูแลของ อบต. ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑตางๆ เชน สารเคมีปองกันแบะ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช พันธุสัตว  ปุย อาหารสัตว ยา
ปราบศัตรูพืช วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก สารเคมีทดสอบ
ดิน สารเคมีตางๆ  สปริงเกลอร ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 15

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัดซื้อ – จัดจาง เชน แผนปาย แผง
ปิดประกาศ  กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลมถายรูป ไม
อัด ปายผา ตัวอักษร เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การ ลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 15
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัว
พิมพ หรือแถบพิมพ  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร หมึก
พิมพ แผนกรองแสง  แผนดิสก เครื่องอานหรือบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ แปนพิมพ  เมนบอรด เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 15

งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รวมทั้ง
วัสดุ - อุปกรณ อะไหล คาแรง เชน เครื่องคอมพิวเตอร กลองถาย
ภาพ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ เมื่อเกิดการชํารุดเสีย
หายใชการไมได ใชไดไมดี  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 77 ขอ 16

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 466,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 191,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 181,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรีย จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายจางเหมาบริการการปองกันควบคุมโรคไข
มาลาเรีย  พื้นที่ปัจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาด เพื่อความปลอดภัย
จากโรคไขมาลาเรีย หมูที่ 5 และหมูที่ 9 ตําบลเขาลาน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 58 ขอ 3
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โครงการปองกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เชน คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุ – อุปกรณ คาปาย ฯลฯ เป็นตน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 37 ขอ 2

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ในเขตพื้นที่ตําบลเขาลาน เชน ปาย วัคซีนวัสดุ – อุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 59 ขอ 6

โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปองกันและระงับโรค
ติดตอ เชน การปองกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) และการปองกันควบคุมโรคไขเลือด
ออก เชน คาจางเหมาบริการ คาปาย คาวัสดุ – อุปกรณ ฯลฯ
 เป็นตน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 38 ขอ 3

โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะระดับครัวเรือน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะระดับครัว
เรือน เชน คาปาย คาวิทยากร คาเครื่องเสียง คาอาหาร คา
วัสดุ  – อุปกรณ คาจางเหมาบริการ ฯลฯ เป็นตน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 37 ขอ 1
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โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการรักษาความ
สะอาดของชุมชน เชน เก็บขยะ ถางตัดหญาริมถนน ถากหญาริม
ถนน ฉีดหญาริมถนนหรือที่ สาธารณะอื่น ๆ จัดใหมีถังขยะ ฯลฯ
 เป็นโครงการตามแนวทางพระราชเสาวนียฯ โครงการบานสวย
ตําบลนาอยูหรือโครงการอื่น ๆ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 60 ขอ 7

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตาม 
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ตัวละ 30 บาท ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ขอ 2 (4) ประจําปีงบประมาณ 2564
 ขอมูล ณ มีนาคม 2563 จํานวน 2,119 ตัว แตทั้งนี้การเบิกจาย
อาจจะเพิ่ม – ลด จํานวนได ขึ้นอยูกับการสํารวจขอมูล
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 60 ขอ 9

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวชภัณฑสําหรับงานปองกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบา โรคปากเทาเปอย เวชภัณฑสําหรับงานปองกันและ
กําจัด  โรคไขเลือดออก โรคไขมาเลเรีย เชน วัคซีน ยาคุม
กําเนิด อุปกรณทําหมัน ทรายอะเบท  สําลี  ผาพันแผล เวชภัณฑ
ตางๆ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 76 ขอ 15
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งบเงินอุดหนุน รวม 275,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 275,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.เขาลาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข หมูบานละ 7,500 บาท จํานวน 10 หมู
บาน  เป็นคาดําเนินงาน ของ อสม. ในเขตหมูบาน (โดยไมตองนํา
วงเงินที่ใหการสนับสนุนมาคํานวณรวมกับการใหการสนับ
สนุน ของ อบต.เขาลาน เป็นอัตรารอยละ ตามขอ 5 (4) และขอ 7
 แหระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มา
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 61 ขอ 11

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
เพื่อการ ดําเนินงานขับเคลื่อนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขใหแกคณะกรรมการหมูบานจํานวน 10 หมู
บานๆ ละ 20,000 บาท อยางนอยหมูบานละ 3 โครงการ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว.2972 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ขอ 2 (2) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 แนวทางขอ 2 (23)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 60 ขอ 8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวชภัณฑสําหรับงานปองกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบา โรคปากเทาเปอย เวชภัณฑสําหรับงานปองกันและ
กําจัดโรคไขเลือดออก โรคไขมาเลเรีย หรือโรคอื่น ๆ
 เชน วัคซีน ยาคุมกําเนิด   อุปกรณทําหมัน ทรายอะเบท สําลี ผา
พันแผล เวชภัณฑตาง ๆ  แอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ เครื่องวัดน้ํา
ฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสงเคราะหคนยากจน ขาดแคลน ยาก
ไร ไรที่พึ่งในกรณีเพื่อบรรเทาขั้นตนยามฉุกเฉินเรงดวนจํา
เป็น เชน ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ขาวสาร อาหาร ถุงยังชีพ    
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,516,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,582,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,582,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 930,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือเงินปรับขั้นเงิน
เดือนกรณีเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือปรับขั้นกรณีเลื่อนระดับหรือเมื่อ
มีการแตงตั้ง (โอน) ยายหรือกรณีตกเบิกขั้นเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบลหรือ เงินปรับเพิ่มตามวุฒิหรือเงินเพิ่มตาง ๆ เงินเพิ่ม
อื่น ๆ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบ
แทนพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานจาง

งบดําเนินงาน รวม 865,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจการจาง  คณะ
กรรมการอื่น ๆ ฯลฯ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวัน
ที่ 23 มิถุนายน 2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1366 ลงวัน
ที่ 26 มิถุนายน 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2554 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 247,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางแรงงานประชาชน คาจางแรงงานราษฎร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางแรงงานประชาชน คาจางแรงงานราษฎร เพื่อ
ดําเนินการกอสรางบานหรือซอมแซมบานใหกับประชาชน
ผูดอยโอกาส  ผูยากไร ผูยากจน ตามโครงการบานทองถิ่น
ไทย เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา เชน หัวหนาชาง ชางไม ชาง
ปูน ชางไฟฟา  คนงานฯ เป็นตน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5
 มิถุนายน 2552  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1189 ลงวันที่ 
20 เมษายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14  มิถุนายน 2554 
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
  - คาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรสิ่งพิมพ  ฯลฯ
  - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
  - คาลางฟิลม อัด ขยายภาพ
  - คาถายเอกสาร  แบบแปลน  พิมพเขียว 
  - คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาเดินสายไฟ คาจาง
เหมาเดินทอประปา ฯลฯ 
  - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
  - คาจางเหมาเติมหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร รวมคาหมึก คา
แรง
  - คาจางเหมาคนงาน ตําแหนงตาง ๆ
  - คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
  - คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท 
  - คาติดตั้งอินเตอรเน็ต คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งอินเตอร
เน็ต
  - คาติดตั้งระบบแลนด คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งระบบแลนด
  - คาใชจายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน เงินมัดจํารังวัดที่ดิน
  - คาจัดทําปาย แผนพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผย
แพรประชาสัมพันธ รณรงคตาง ๆ เชนงานกิจกรรมของ อบต
. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ หรือ อบต
. เป็นตน
  - ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองตาง ๆ คาเลี้ยงรับรองตาง ๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
     - คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา
     - คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาผานทางดวน
พิเศษ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
    - คาของรางวัลหรือเงินรางวัล
    - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
    - คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 73 ขอ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน รวมทั้งวัสดุ – 
อุปกรณ อะไหล คาแรง เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง
ไฟ  เครื่องปริ้นเตอร  เครื่องตบดิน รถยนต รถจักรยานยนต รถ
บรรทุกน้ํา ยานพาหนะ  เครื่องจักรกลตาง ๆ ไฟฟาประจําอาคาร
สํานักงาน  ไฟฟาอาคารหอประชุม ไฟสาธารณ ฯลฯ เมื่อเกิดการ
ชํารุดเสียหาย ใชการไมได  ใชไดไมดี  หรือครุภัณฑอื่น ๆ ใน
ความดูแลของ อบต. และซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน อาคารสํานักงาน  หองน้ําหองประชุม อาคารหอ
ประชุม  ถังน้ํา ฯลฯ  รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 2
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ค่าวัสดุ รวม 373,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ - อุปกรณ  ที่ใชในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  เครื่องเขียน แบบพิมพ ตรา
ยาง หมึก แฟม ปากกา ดินสอ  ลวดเสียบ ค
ลิบ  ซอง  ยางลบ  เครื่องคิดเลข  กาว  สกอตเทป  กรร
ไกร แมกซ  เข็ม แมกซ ฯลฯ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ จัดจาง สิ่งของเครื่อง
ใช เชน ฟิวส สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ
ไฟฟา บัลลาสต สตารทเตอร หลอดไฟฟา เบรกเกอร หัวแรง
ไฟฟา ฯลฯ สําหรับใชภายในและภายนอก  อาคารที่ทําการ หอง
ประชุม หองน้ํา โรงรถหรืออาคารสถานที่อยูในความดูแลของ อบ
ต.  ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1
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วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

- คาสิ่งของเครื่องใชในกรณีเกิดการชํารุด ตองการบํารุงรักษาซอม
แซม ประกอบขึ้นใหม ตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เชน อาคาร
สํานักงาน หองประชุม  หองน้ํา อาคารสถานที่ในความดูแล
ของ อบต.  สิ่งกอสรางตาง ๆ ฯลฯ เชน ไมตาง ๆ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต เสา  ทราย ปูนขาว  อิฐ ตลับเมตร  กระเบื้อง  ซีเมนต
ปลอก สังกะสี ตะปู ทอน้ํา อุปกรณ
ประปา คอน คีม  ชะแลง จอบ ขวาน เลื่อย  เสียม ทอตาง ๆ  โถ
สวม ฯลฯ
- คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสราง อุปกรณกอสราง เพื่อนําไป
สรางบาน ซอมแซมบานที่อยูอาศัยใหกับประชาชน ผูดอย
โอกาส  ผูยากไร ผูยากจน ตามโครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไท
องคราชัน 84  พรรษา เชนไม ตะปู เสา ปูนซีเมนต  ทราย
หยาบ หินยอย   เหล็ก  ลวดผูกเหล็ก อิฐบล็อก กระเบื้อง ขอรับ
กระเบื้อง ครอบกระเบื้อง  ตะปูเกลียวยึดครอบ วงกบประตู  บาน
ประตู   กลอนเหล็ก บานพับเหล็ก ฯลฯ เป็นตน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5
 มิถุนายน 2552 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1189 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552  และคาใช
จายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เชน ไมตาง ๆ  สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ทินเนอร ทอน้ํา แปรง
ทาสี อุปกรณประปา  ฯลฯเป็นตน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชในกรณีที่เสื่อมสภาพชํารุดถึง
เวลาเปลี่ยนหรือใชในการปฏิบัติงานราชการของ อบต. ใหแก รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกลตาง ๆ  ครุภัณฑในความดูแล
ของ  อบต.  เชน ยางรถ ยางนอก ยางใน สายพาน  สายยางตอรถ
บรรทุกน้ํา หัวเทียน  แบตเตอรี่  สายไมล  ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย  หมอน้ํารถยนต  ทอตอรถบรรทุกน้ํา ฯ ลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สําหรับยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  เครื่องตัดหญา  เครื่องพน
หมอกควัน เครื่องตบดิน  ฯ ของ อบต. หรือรถอื่น ๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติราชการของ อบต. เชน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา รถ
กระเชา เครื่องตัดหญา  เครื่องพนหมอกควัน ฯ ที่ อบต.ขอรับการ
สนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชใน การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จากหนวยงานอื่น และสําหรับเครื่องจักรกล
ของหนวยงานตางๆ    ของ องคกรเอกชน สวนบุคคลที่สนับสนุน
เครื่องจักรกลใหกับองคการบริหารสวนตําบลเขาลาน รวมถึง
เครื่องสูบน้ํา ตามโครงการถายโอนงานสูบน้ําชวยเหลือ
เกษตรกร ตามหนังสือ กษ 0321.03/941ลงวันที่ 6
กันยายน 2545 เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อฟิลมถายรูป  ซิมการดในการถายรูป  แผน
ปาย  แผงปิดประกาศ พูกัน สี ไมอัด ปายผา ตัวอักษร  กระดาษ
เขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด
ขยาย กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัว
พิมพ หรือแถบพิมพ  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร หมึก
พิมพ แผนกรองแสง แผนดิสก  เครื่องอานหรือบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ แปนพิมพ  เมนบอรด เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1
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วัสดุสํารวจ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อจัดจาง เชน บันได
อะลูมิเนียม  บันไดเหล็ก บันไดอื่น ๆ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ใชในการปฏิบัติงานราชการตาม
ปกติ ใชในการปฏิบัติงานราชการเพื่อบริการ
สาธารณะ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา มาตรวัดน้ํา หัวเชื่อม
แกส หัววาลวปิด – เปิด แกส ของอ ขอตอตรงที่ใชในการตัดตอ –
ติดตอมาตรวัดน้ํา วาลว พี.วี.ซี  ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาเครื่องและคาใชจายเป็นคาบริการ
โทรศัพทในการติดตอกับสวนราชการตลอดจนหนวยงานตาง ๆ
 คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมาย  การใชบริการเขาสูระบบอินเตอร
เน็ต คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม  การติดตอทาง
ไปรษณีย ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 69,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,900 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,800 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
     - ขนาดไมนอยกวา กวาง 54 ลึก 64 สูง 92-102 เซนติเมตร
     - สามารถปรับระดับสูงของที่นั่งได
     - ขาแบบ 5 แฉกผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปปัดเงา
     - ลอแบบ Twin Wheel Castors แบบแกนเดือยเสียบ
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคา
ทองตลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 46

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว จํานวน 5,100 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,550
 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
     - ขนาดไมนอยกวา  80X60X75 เซนติเมตร  
     - แผนหนาโตะทําดวยวัสดุ PARTICLE BOARD เคลือบผิว
ดวย MELAMINE RESIN FILM
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคา
ทองตลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 46
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โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000  บาท คุณลักษณะดังนี้
   - ขนาดไมนอยกวา  120X 60X75 เซนติเมตร  
   - แผนหนาโตะทําดวยวัสดุ PARTICLE BOARD เคลือบผิว
ดวย MELAMINE RESIN FILM
   - มีลิ้นชักไมนอยกวา 3 ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อค
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงจัดหาตามราคา
ทองตลาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 46

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รวมทั้งวัสดุ–
อุปกรณ อะไหล คาแรง เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารอง
ไฟ มอเตอรสูบน้ํา เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ ยานพาหนะ เครื่องจักร
กลตางๆ เมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย ใชการไมได ใชไดไมดีหรือ
ครุภัณฑอื่นๆ ในความดูแลของ อบต. 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 2

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,521,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางสิ่งของเครื่อง
ใช เชน ฟิวส สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ
ไฟฟา บัลลาสต สตารทเตอร หลอดไฟฟา เบรกเกอร หัวแรง
ไฟฟา ฯลฯ สําหรับใชในการซอมปรับปรุง  บํารุง  เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม เสริมหรือเรียกวาอยางอื่น ใน นอกอาคาร สถานที่
ประชุมหมูบาน ไฟฟาสาธารณะ  ถนนหนทาง อาคารหอ
ประชุม อาคารเอนกประสงค  ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสราง  ตองการบํารุง
รักษาซอมแซม ในกรณีเกิดการชํารุด พัง ปองกันและลด
อุบัติเหตุ  ตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เชน ถนน คสล. ถนนลาด
ยาง  ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก  และหรือถนน อื่น ๆ
 สะพาน คอสะพาน ทาง ระบบประปา ทาง ระบบประปา สิ่งกอ
สรางตาง ๆ ฯลฯ เชน ยางมะตอย น้ํายาประสานยาง
มะตอย  ดิน ลูกรัง หิน ทราย หินคลุก คอนกรีตผสม  ยางแอ
สฟัลท  ยางแอสฟัลทติกคอนกรีต ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑตาง ๆ เชน สารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช พันธุสัตว ปุย อาหารสัตว ยา
ปราบศัตรูพืช วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก สารเคมีทดสอบ
ดิน สารเคมีตางๆ สปริงเกอร ใบมีดตัดหญา ใบมีดดันดิน โซเลื่อย
ยนต จอบ ดามจอบ ชุดตอไถดิน ใบมีด  มีด ดามมีด พลั่ว ใบมีด
เครื่องตัดหญา ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 80 ขอ 1
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งบลงทุน รวม 8,166,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,166,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ทรงศักดิ์  หมูที่ 5,10 ตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

จํานวน 2,651,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยทําการเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยทรงศักดิ์ หมูที่ 5,10 ตําบลเขาลาน อําเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปริมาณงาน ระยะทาง
ยาว 1,444 เมตร ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 4,332 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการและปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลเขาลานกําหนด พิกัดจุดเริ่ม
ตน N 11?32?45.62? E 99?34?8.38? พิกัดจุดสิ้น
สุด N 11?32?5.53? E 99?33?53.23?
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 41 ขอ 2

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองหมี  หมูที่ 8 ตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ

จํานวน 2,156,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยทําการเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหนองหมี หมูที่ 8 ตําบลเขาลาน อําเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปริมาณงาน ระยะทางยาว 847
 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้น
ที่ คสล. ไมนอยกวา 3,388 ตารางเมตร พรอมปายโครงการและ
ปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนตําบลเขาลานกําหนด พิกัดจุดเริ่ม
ตน N11?32?8.76? E 99?35?26.37? พิกัดจุดสิ้น
สุด N 11?32?30.89? E 99?35?26.37?
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 40 ขอ 1
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุง
กลาง - หนองปลา หมูที่ 6,8 ตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

จํานวน 1,592,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยทําการเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุงกลาง – หนองปลา หมูที่ 6-8ตําบลเขาลาน อําเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปริมาณงาน ระยะทางยาว 625
 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้น คสล.ไมนอยกวา 2,500 ตารางเมตร พรอมปายโครงการและ
ปายประชาสัมพันธ โครงการตามแบบและรายละเอียดที่องคการ
บริหารสวนตําบลเขาลานกําหนด พิกัดจุดเริ่ม
ตน N 11?32?28.59? E 99?35?47.70? พิกัดจุดสิ้น
สุด N 11?32?43.32? E 99?35?36.59?
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 43 ขอ 4

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สามแยกรวมใจ - หนองปลาไหล  หมูที่ 11 ตําบลเขาลาน อําเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 985,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยทําการเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกรวมใจ – หนองปลาไหล หมูที่ 11 ตําบลเขา
ลาน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปริมาณงานระยะ
ทางยาว 314 เมตร ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,570 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการและปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลเขาลานกําหนด พิกัดจุดเริ่ม
ตน N 11?33?46.82? E 99?35?39.09? พิกัดจุดสิ้น
สุด N 11?33?55.83? E 99?35?31.51?
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561- 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่  5/2563) หนา 42 ขอ 3
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โครงการปรับปรุงรั้วที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาลาน โดย
ทําการกอสรางรั้วและปายที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาลาน 
หมูที่ 4 ตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงรั้วที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขา
ลาน โดยทําการกอสรางรั้วและปายที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลเขาลาน หมูที่ 4 ตําบลเขาลาน อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ปริมาณงาน จํานวน 1 แหง พรอมปายโครงการ
และปายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบและรายละเอียด
องคการบริหารสวนตําบลเขาลาน
กําหนด  พิกัด N11?31?19.87 E99?35?50.86? 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 39 ขอ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน ซอมแซม บํารุงรักษาถนนที่ชํารุด ไดรับความเสีย
หาย พังเป็นหลุมเป็นบอ ซอมแซมบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา คู
ระบายน้ํา ทางระบายน้ํา ทางเดินเทา ทอลอด ทอเหลี่ยม หอถัง
น้ํา หอถังสูง ระบบประปา ตางๆ ทอเมนระบบประปา ทอระบบ
ประปา ฯลฯซอมแซม บํารุงรักษา หอกระจายขาว/เสียงตาม
สาย ฯลฯ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 72,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การดําเนินงานบําบัดทุกขบํารุงสุข แบบ A B C หรือเรียกชื่อเป็น
อยางอื่น

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการกิจกรรมแกไขปัญหาความยาก
จน  พัฒนาชีวิต ความเป็นอยูของประชาชน การจัดทําบัญชีครัว
เรือน คาวัสดุ – อุปกรณ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว 893 ลงวันที่ 30
 มีนาคม 2555
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 48 ขอ 7

โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว การสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย การคุมครองพิทักษสิทธิสตรีและ
การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0891.3/ว
 1235 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  2556 หนังสืออําเภอ
ทับสะแก ที่ ปข 0023.8/1784 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่  30
 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.1.5  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 46 ขอ 2

โครงการเขาลานโมเดล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเขาลานโมเดล เพื่อการแกไข
ปัญหาการตั้งครรภในวัยรุนแบบชุมชนบรูณาการ เชน คาปาย คา
วัสดุ อุปกรณ  คาจางเหมาบริการ คาวิทยากร ฯลฯ  เป็นตน  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 34 ขอ 5
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โครงการปองกันและแกไขปัญหาเอดสและ  ยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

และเพื่อสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม เชน การรณรงคตอตาน
และปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในรูปแบบตาง ๆ การ
แกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การสนับสนุนการจัดหา
วัสดุ อุปกรณในการตรวจหาสารเสพติดในรางกาย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 3577 ลงวันที่ 17
 ธันวาคม 2545 การสนับสนุนการดําเนินภารกิจดานการปราบ
ปราม การปองกันและการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพรางกายและ
จิตใจของผูเสพติด และการสนับสนุนแนวทางการใชพลังแผนดิน
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตลอดจน การสนับสนุนศูนยอํานวยการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ในการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดทุกระดับ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว. 2956 ลงวัน
ที่ 31 ตุลาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.4.1  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 47 ขอ 3

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา To Be Number One จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนนํา TO BE NUMBER ONE เชน คาปาย คาตอบแทน
วิทยากร คาเครื่องเสียง คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ  เป็นตน  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 33 ขอ 3

โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพ จํานวน 15,000 บาท

ใหแกราษฎร เชน ฝึกอบรม ทดลอง ปฏิบัติ สัมมนา ทัศนศึกษาดู
งาน สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเศรษฐกิจแบบพอ
เพียงเพื่อแกไขปัญหาความยากจน เชน การสนับสนุนโครงการ
หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ สนับสนุนการจัดตั้งลานคา
ชุมชน ตลาดนัดชุมชน สงเสริมการเรียนรูจากภูมิปัญญาไทย และ
วิทยาการสมัยใหม ๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 ขอ 3  3.1.4 , ขอ 3.3.3 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 34 ขอ 4
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โครงการเยาวชนหัวใจสีขาว ตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเยาวชนหัวใจสีขาวตานยา
เสพติด เชน คาปาย คาเครื่องเสียง คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ ฯลฯ เป็นตน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30 มิถุนายน 2563 ขอ 3.3.4, 3.4.1  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขเพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 5/2563) หนา 33 ขอ 2

โครงการสงเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาลตามแนวทางของ
ประชาธิปไตยชุมชน  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

สงเสริมสนับสนุน พัฒนาความรู ทักษะ ผูนําหมู
บาน/ชุมชน  องคกรชุมชน ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในการมี
สวนรวมของประชาชน การพัฒนาเครือขายประชาชนและองคกร
ชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 976 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2554  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว.3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563
 ขอ 3 3.1.10
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 48 ขอ 6

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ - อุปกรณ และการจางเหมาบริการที่ใชใน
การจัดการแขงขันกีฬา คาจางเจาหนาที่ผูตัดสินกีฬา หรือสวน
ประกอบเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬา และใชจายในกิจการที่เกี่ยว
ของกับกีฬา เชน กีฬาประชาชน กีฬาประเพณี  กีฬานัก
เรียน กีฬาเยาวชน กีฬาอื่นๆ โดยจัดแขงขันกีฬาเอง หรือสงทีม
แขงขันกีฬารวมกับหนวยงานอื่น ๆ กีฬาภายในตําบล ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 52 ขอ 5
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โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการสําหรับผูสูงอายุและประชาชน
ทั่วไป

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปาย คาตอบแทนกรรมการ คาจัดทําสนาม คา
วัสดุ – อุปกรณ คาจางเหมาบริการ น้ําดื่ม น้ําแข็ง อาหาร เครื่อง
เสียง ของรางวัล คาชุดนักกีฬา วัสดุอุปกรณในการแขงขัน ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 52 ขอ 4

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ – จัดจาง อุปกรณกีฬาเพื่อใช
ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาลาน และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาลาน เชน  ฟุต
บอล เน็ต ตระกรอ ปิงปอง เน็ตวอลเลยบอล เชือก
กระโดด  นกหวีด ลูกแชรบอล นวม ลูกทุมน้ําหนัก ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 147,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 147,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีตาง ๆ เชน วัน
สงกรานต วันเขาพรรษา วันขึ้นปีใหม วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ วันลอยกระทง ฯลฯ

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ – อุปกรณและการจางเหมาบริการที่ใชใน
การจัดงานพิธีทางศาสนา  รัฐพิธีและประเพณีตาง ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 51 ขอ 1
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คาใชจายในการจัดงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ – อุปกรณ  และการจางเหมาบริการ ที่ใช
ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ จัดบอรด จัดกิจกรรมการประกวด
การแขงขัน ฯลฯ จัดเองหรือไปรวมกับหนวยงานอื่น ๆ เนื่องในวัน
สําคัญและโอกาสตาง ๆ งานตาง ๆ เชน งานของดีทับสะแก งาน
วันมะพราว  วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันเฉลิม วันสิ้นปี วัน
เด็กแหงชาติ วันรณรงคตาง ๆ เดือนรณรงคตาง ๆ วันขึ้นปี
ใหม ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 51 ขอ 2

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น (ประเพณีแหเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา)

จํานวน 37,000 บาท

ประจําปี 2563 เพื่อเป็นคาจางเหมาตกแตงตนเทียน รถเทียน คา
น้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 52 ขอ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 80,000 บาท

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือ กค
 (กวจ) 0405.2/ว.110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจางคาออกแบบจางควบคุมงาน คา
รับรองแบบ ฯลฯ ที่จายใหแกเอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางและอื่นๆ สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 6,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแผนเมืองสุขภาพปลอดสารพิษ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อใชจายตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษ ตนไมมิตรภาพ ผัก
สวนครัวรั้วกินได เชน การทําแปลงสาธิต ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 38 ขอ 3

โครงการรักษาความสะอาดของชุมชน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย เชน เก็บขยะ ถางตัดหญาริมถนน ถาก
หญาริมถนน ฉีดหญาริมถนนหรือที่สาธารณะอื่นๆ จัดใหมีถัง
ขยะ ฯลฯ  เป็นโครงการตามแนวทางพระราชเสาวนียฯ โครงการ
บานสวยตําบลนาอยู หรือโครงการอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.4.3  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศง 2561 - 2565 หนา 67 ขอ 1 

ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑตาง ๆ เชน สารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช พันธุสัตว ปุย อาหารสัตว ยา
ปราบศัตรูพืช วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก สารเคมีทดสอบ
ดิน สารเคมีตาง ๆ  สปริงเกลอร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 76 ขอ 15
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การดําเนินการตามโครงการตาง ๆ สนับสนุนโครงการตามพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการตามพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 3,000 บาท

เชน  การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก การปลูกตนไมริม
ถนนสายตาง ๆ เป็นคาตนไม บํารุงดูแลรักษา ใสปุยพรวนดิน ขุด
หลุม ใสปลอกบอ ฯลฯ    
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 67 ขอ 3

โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดินแมทั้งประเทศปลูกตนไม
ถวายหรือโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อใหปวงพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ประเทศไดรวมแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งสนองพระราช
เสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสนองพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพ ฯ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของป่าไมและแหลงตนน้ํา ตลอดจนรวมกันดูแล
รักษา และฟนฟูทรัพยากรป่าไมและสิ่งแวดลอม เป็นคาพันธุกลา
ไม การเตรียมพันธกลาไม การจัดทําแผนผัง การจําแนกแปลง คา
วัสดุ – อุปกรณที่เกี่ยวของ คาดูแลบํารุงรักษา คาปายตาง ๆ คาใช
จายตาง ๆ ในขณะดําเนินการตามโครงการและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอ 3  3.1.12  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 67 ขอ 2
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โครงการฝึกอบรมใหมีความตระหนักรวมอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมป่าไม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจาย เชน สงเสริม ปรับปรุง แกไข หรือฟนฟู สิ่งแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกอบรม เขาคาย กิจกรรมเดิน
ป่า ศึกษาระบบนิเวศน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 ขอ 3  3.1.12  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 68 ขอ 4 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,755,893 บาท

งบกลาง รวม 15,755,893 บาท
งบกลาง รวม 15,755,893 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 134,000 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 แนวทางขอ 1  5   5.1
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสํานักงานประกัน
สังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,254,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามโครงการสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวัน
ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 40 ขอ 2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ ตั้งงบประมาณ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว1994
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 40 ขอ 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อชวยเหลือประชาชนกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ ภายหลังเกิด
เหตุ เชน ชวยเหลือผูดอยโอกาส คนพิการ คนชรา คนยากจน เจ็บ
ป่วย เดือดรอน จากสาธารณภัยตางๆ ไฟไหม น้ําทวม และการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ,คนชรา สงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ  สงเคราะหเบี้ย  ยังชีพผูป่วยเอดส
- เพื่อชวยเหลือเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ตั้งงบ
ประมาณตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 40 ขอ 4

สํารองจาย จํานวน 1,132,462 บาท

ในกรณีจําเป็นหรือการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งอาจ
ทําใหหรือทําใหประสบความเดือดรอนตอชีวิตและทรัพยสินที่อยู
อาศัยหรือกระทบตอการประกอบอาชีพตางๆ  หรือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยูตลอดจนเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ ภายหลังเกิด
เหตุ รวมทั้งการสํารวจและจัดเตรียมแหลงน้ําตนทุน การปรับ
ปรุง ซอมแซมแหลงน้ํา อุปกรณการสงน้ํา ระบบสงน้ํา
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 40 ขอ 1
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบเรียบรอยเกี่ยวกับการจราจร เชน สัญญาณไฟ ไฟกระ
พริบ กระจก ทาสี ตีเสน ฯลฯ

คาใชจายในการจายเป็นคาเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดตาม
กฎหมายจราจรทางบกในเขต อบต.เขาลาน

จํานวน 5,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 14,994 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพื้นที่
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (กอง
ทุนตําบล)

จํานวน 172,000 บาท

เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (กองทุนตําบล) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวัน
ที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งไว รวม 172,000 บาท ตามหนังสือ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ สปสช. 5.37/ว 208 ลง
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ในอัตราเหมาจาย 45 บาทตอประชากร
ทุกสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีกองทุนตําบล (50% จากจํานวน ประชากรทั้ง
หมด 7,637 คน X 45 บาท ขอมูล ณ
 เดือน กรกฎาคม  2563 ) หมายเหตุ ไดขอขอมูลไปที่ ฝ่าย
ทะเบียนและบัตร อําเภอทับสะแก ณ 1 กรกฎาคม 2563 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 218,437 บาท
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