
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแก้ว

อําเภอ ลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,430,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,647,120 บาท
งบบุคลากร รวม 5,359,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนตําแหน่งนายกและรองนายกอบต.
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 172,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษาของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,108,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และ
เลขานุการสภาอบต.เขาแก้ว

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,479,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,671,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในสังกัดสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและข้า
ราชการในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้แก่พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,218,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานประจําและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
- ค่าจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดทีดินฯ
- ค่าธรรมเนียมในการติดตังโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ ฯ
- ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองบุคคล คณะบุคคล และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ที
ไปตรวจนิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ซึงต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทางราชการ เช่นวัน
ปิยะมหาราช งานสําคัญตามนโยบายรัฐบาล และงานอืนทีรัฐบาลสังการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
โครงการจังหวัด อําเภอเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
โครงการจัดการการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอบต
.เขาแก้ว

จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองมือ เครืองใช้ต่างๆ เช่นไม้กวาด แปรง สบู่ ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนสําหรับรถยนต์
ส่วนกลาง 
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนสําหรับใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ  งานวันสําคัย และงานในหน้าทีของอบต.
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนสําหรับรถยนต์
ส่วนกลางในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างวัสดุโฆษณา  จัดทําแผ่นป้าย  ป้ายโฆษณา
และเผยแพร่ ป้ายโฆษณาต่างๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์  ค่าโปรแกรม และอืนๆที
เกียวกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 468,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการอบต. และหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
กับอบต.เขาแก้ว ,และค่าไฟฟ้าในกิจการของอบต.เขาแก้ว 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ค่าบริการโทรศัพท์มือถือสําหรับทีทําการอบต
.เขาแก้ว และหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งเอกสารของอบต
.เขาแก้ว ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 43,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเช่าระบบอินเตอร์เนตของอบต.เขาแก้ว
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีอินเตอร์เนต  เว็บไซต์ของอบต.เขาแก้ว

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะหมู่บูชาแบบไม้ พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่
บูชา จํานวน 1 ชุด ,ทีกราบพระ จํานวน 1 ที ,แจกันดอกไม้ทอง
เหลือง จํานวน 1 คู่ ,กระถางธูปทองเหลือง จํานวน 1 อัน และเชิงเทียน
ทองเหลือง จํานวน 1 คู่

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาแก้ว
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
- อุดหนุนอบต.ลานสกา โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการ
ซือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําเภอ
ลานสกา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานบริหารงานคลัง รวม 2,379,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,612,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,612,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,405,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท้องถินสังกัดกองคลัง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจกองคลัง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานกองคลัง
งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 190,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลกองคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบลกองคลัง
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์อบต.เขาแก้ว
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ ดินสอ ปากกา ฟิล์ม
แบบพิมพ์ต่าง ๆฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์  โปรแกรม และ
อืนๆทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีอบต.ได้จัดซือให้บริการแก่ประชาชนในตําบล
เขาแก้ว จากหน่วยงานทีให้บริการนําอุปโภค บริโภค จากเทศบาลตําบล
ลานสกา หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือ/จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)  จํานวน 1 เครือง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐานสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  จํานวน 1 เครือง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือ/จัดหาเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดํา แบบ Network 
จํานวน 1 เครือง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐานสําหรับเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network แบบที 1. (33 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครือง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบParallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชือมต่อเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,289,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,853,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,853,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,537,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลกองการศึกษา ฯ ตําแหน่ง นัก
บริหารงานการศึกษา  จํานวน 1 คนนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 คน ครู
จํานวน 4 คน และครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 4 คน (เงินงบประมาณ เป็น
เงิน 661,000 บาท และเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 1,876,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งแก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,202,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างกองการศึกษาฯ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 8 คน (เงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 1,068,000 บาท และเงินงบประมาณเป็นเงิน 134,000 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ แก่พนักงานจ้างกองการศึกษาฯ
งบดําเนินงาน รวม 1,421,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลกองการศึกษาฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองการศึกษาฯ
ค่าใช้สอย รวม 1,235,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการติดต้ังโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศต่างๆ
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในตําบลเขาแก้ว จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ ของกองการ
ศึกษา  ศาสนาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดชายเขา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการ
ศึกษา  ศาสนาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดชายเขา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างวัสดุโฆษณาของกองการ
ศึกษา  ศาสนาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดชายเขา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา  ศาสนาฯ ,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- จัดซือ/จัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอีแก่ข้าราชการครู จํานวน 2 ชุด จํานวน 15,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,408,524 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,258,524 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,626,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,626,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นจัดซือ/จัดจ้างอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคัน
เบ็ด เป็นเงิน 450,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นจัดซือ/จัดจ้างอาหารกลางวันแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด
ชายเขา  เป็นเงิน 1,170,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,631,724 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,067,324 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างอาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คันเบ็ด   เป็นเงิน  176,291 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างอาหารเสริมนมแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดชายเขา   เป็นเงิน  459,888  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างอาหารเสริมนมแก่โรงเรียนในสังกัดสพฐ
. เป็นเงิน 431,145  บาท
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

วัสดุการศึกษา จํานวน 564,400 บาท
- เพือจัดซือวัสดุทางการศึกษา เช่น เครืองเขียน แบบเรียน สือการเรียน
การสอน ฯลฯ  แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.เขาแก้ว

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
จัดซือ/จัดหาเครืองเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ด จํานวน 100,000 บาท
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จัดซือ/จัดหาเครืองเล่นสนามศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา จํานวน 150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 900,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบัานร่อน  เป็น
เงิน  344,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนวัดคีรี
กันทร์  เป็นเงิน  556,000  บาท
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 144,000 บาท
งบบุคลากร รวม 144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตําแหน่งพนักงานขับรถกู้ชีพ กู้
ภัย

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมแก่พนักงานจ้าง
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,391,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,107,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,107,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 745,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลกองช่าง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมของพนักงานจ้าง กองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 1,235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลกองช่าง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่บุตรพนักงานส่วนตําบล
กองช่าง
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ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 820,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน  เช่นค่ากําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักร เช่นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนในการอบรม
สัมมนา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ของอบต.เขาแก้ว เช่น
รถเก็บขนขยะ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือใช้เป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของสํานักงาน เช่น
กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนสําหรับใช้กับรถยนต์เก็บ
ขนขยะ
- เพือใช้เป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหลือลืนสําหรับจักรยานยนต์และ
เครืองจักรกล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพือใช้เป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์  โปรแกรมและอืนๆ
วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

- จัดซือเทปวัดระยะความยาว 50 เมตร จํานวน 1 ม้วน
งบลงทุน รวม 49,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือ/จัดหาตู้เหล็กแบบบานเลือนกระจก จํานวน 2 ตู้ จํานวน 20,000 บาท
จัดซือ/จัดหาโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการจํานวน  1 ตัว จํานวน 5,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือ/จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐานสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน  1 เครือง
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือ/จัดหาเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกสําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครือง 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

จํานวน 8,500 บาท

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
 ราคา 8,500 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,722,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทีต่างในเขตตําบลเขาแก้ว จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทีต่างๆ,  ปรับปรุงพืนทีริมถนนสาย
ต่างๆในตําบลเขาแก้ว

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดไฟฟ้าและวัสดุอิเลคทรอนิกส์ เพือใช้ในการติด
ต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ระบบเสียงตามสายของอบต.และจัดซือวัสดุไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิกส์แก่หน่วยงาน องค์กรในสังกัดของอบต.เขาแก้ว
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพือใช้ในการซ่อมแซม
สาธารณูปโภค   ซ่อมแซมสาธารณูปการ ระบบประปาต่างๆ  ซ่อมแซม
ถนน และซ่อมแซมอาคาร สถานทีต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต
.เขาแก้ว
- เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชันย์

งบลงทุน รวม 1,422,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,422,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสันตอจาก หมู่ที 5 จํานวน 233,000 บาท
- เพือดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสันตอจาก  
หมู่ที 5 ตําบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00
 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแก้วกําหนด พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างคันคลองป้องกันนํากัดเซาะตลิง หมู่ที 4 จํานวน 250,000 บาท
- เพือดําเนินการก่อสร้างคันคลองป้องกันนํากัดเซาะตลิง หมู่ที 4 ตําบลเขา
แก้ว ขนาดกว้างลาดเอียงเฉลีย 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาแก้ว พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1 ป้าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายในแหนบ หมู่ที 6 จํานวน 233,000 บาท
- เพือดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายในแหนบ หมู่
ที 6 ตําบลเขาแก้ว ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีคสล
.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแก้ว
กําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายปลักอ้ายขาว หมู่ที 3 จํานวน 233,000 บาท
- เพือดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายปลักอ้าย
ขาว หมู่ที 3 ตําบลเขาแก้ว ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีคสล.ไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแก้ว
กําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสวนนา หมู่ที 2 จํานวน 233,000 บาท
- เพือดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสวนนา หมู่
ที 2 ตําบลเขาแก้ว ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีคสล
.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแก้ว
กําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 6 ตัว หมู่ที 1 จํานวน 240,000 บาท
- เพือดําเนินการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 6 ตัว หมู่ที 1 ตําบล
เขาแก้ว จํานวน 3 จุด ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแก้ว พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 232,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 182,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 182,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนสมัชชาหมู่บ้าน ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
โครงการตังจุดบริการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และวันปีใหม่

จํานวน 100,000 บาท

โครงการป้องกันยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 52,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุุ่มสตรีตําบลเขาแก้ว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เขาแก้วคัพต้านยาเสพติด หรือจัดการแข่งขันกีฬา
ของตําบลหรือเข้าร่วมแข่งขันกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน

จํานวน 150,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกทักษะการเล่นกีฬา จํานวน 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่อนโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านยาเสพ
ติด"บ้านร่อนคัพ" ครังที 7

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการความรู้สู่วิถีธรรมถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวง จํานวน 30,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีทําบุญให้ทานไฟ จํานวน 30,000 บาท
โครงการจัดงานมังคุดหวานและของดีอําเภอลานสกา จํานวน 70,000 บาท
โครงการพิธีพุทธาเษกนําศักดิสิทธิ(ห้วยปากนาคราช) จํานวน 40,000 บาท
โครงการวันกตัญ ู จํานวน 80,000 บาท
โครงการวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
โครงการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 10,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ทีว่าการอําเภอลานสกาโครงการประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ(แห่หมรับ) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเขา
แก้ว

จํานวน 60,000 บาท

โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 150,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,277,756 บาท
งบกลาง รวม 9,277,756 บาท
งบกลาง รวม 9,277,756 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 116,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างอบต.เขา
แก้ว

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,457,200 บาท
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 290,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย จํานวน 500,018 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาแก้ว

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 220,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเขาแก้ว เป็น
เงิน 140,000  บาท
- เพือจ่ายชําระค่านําประปาของเทศบาลตําบลเขาแก้ว  เป็นเงิน 30,000
  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาแก้ว เป็น
เงิน 50,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 158,538 บาท

- เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
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