
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเขาแกว

อําเภอลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,437,217 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,087,132 บาท
งบกลาง รวม 11,087,132 บาท

งบกลาง รวม 11,087,132 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 144,930 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตตําบลเขาแกว
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพแกผูพิการในเขตตําบลเขาแกว
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพแกผูป่วยเอดสในเขตตําบลเขาแกว
เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน คาใชจายเรงดวน และจํา
เป็นขององคการบริหารสวนตําบลเขาแกว

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 352,202 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาแกว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบแกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาแกว
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเขาแกว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)ของ
ตําบลเขาแกว

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,566,460 บาท

งบบุคลากร รวม 6,140,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนตําแหนงนายกและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเลขานุการ/ที่ปรึกษาของนายก
องคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 936,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,520,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,625,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 149,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน และเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู
รบ(พ.ส.ร.)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานสวนตําบล สํานักปลัด
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 528,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกพนักงานจางสํานักปลัด 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัด
งบดําเนินงาน รวม 2,376,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางและลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลเขาแกว

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัด

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบล สังกัด
สํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจางเหมาบริการ ,คาถายเอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ ,คาโฆษณาและเผยแพร 
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาจัดเก็บขอมูล 
- คาธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน
- คาธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
- คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเลี้ยงรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ
- ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ 
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โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการเลือก
ตั้ง เชนคาวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบโครงการ คาอาหาร คา
ตกแตงสถานที่   คาเชาเต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด   คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง
การปฏิบัติงาน  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 79
  ลําดับที่ 5 
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โครงการจัดตั้งศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ 2565  เชนคาวัสดุ
อุปกรณที่ใชประกอบโครงการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจา
หนาที่    คาวัสดุตางๆ  คาจัดซื้อครุภัณฑตาง  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หนา 15 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานและตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลเขาแกว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดประชุม
ประชาคมหมูบานและตําบล องคการบริหารสวนตําบลเขา
แกว เชน คาอาหาร คาตกแตงสถานที่   คาเชา
เต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิด   คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวา ที่มท 0891.4/ว856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 79
  ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ตางๆตําบลเขาแกว จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนสถานที่ตางๆในตําบลเขาแกว เชนคาจาง
เหมาบริการ    คาเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ
 คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนา 86
  ลําดับที่ 2
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โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลเขาแกว

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชนคาวัสดุ
อุปกรณ  คาอาหาร คาตกแตงสถานที่   คาเชา
เต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเงินรางวัล  ของ
รางวัล คาจางเหมารถยนต คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิด   คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนา 81
  ลําดับที่ 1

โครงการโลกสวยดวย 3 Rs จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการโลกสวยดวย 3Rs
เชนคาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คาตกแตงสถานที่   คาเชา
เต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเงินรางวัล  ของ
รางวัล คาจางเหมารถยนต คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธี
เปิด-ปิด   คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนา 71
  ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและประชาสัมพันธหนวยงาน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวและประชาสัมพันธหนวยงาน   เชนคาวัสดุ อุปกรณตางๆใน
การจัดการแขงขัน   คาอาหาร คาตกแตงสถานที่ คาเชา
เต็นท โต๊ะ เกาอี้ คาเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาเงินรางวัล ของรางวัล คาใชจายในพิธีเปิด -ปิด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนา 88
  ลําดับที่ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ สังกัดสํานัก
ปลัด

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภท
กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใชตางประเภทวัสดุงานบาน
งานครัว เชนไมกวาด แปรง สบู และน้ําดื่มเพื่อบริการ
ประชาชน  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับรถ
ยนตสวนกลาง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดทํา
แผนป้าย  ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธตางๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนดิสก  คา
โปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ สังกัดสํานักปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 646,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการอบต.และหนวยงานที่เกี่ยว
ของกับอบต.เขาแกว และคาไฟฟ้าในกิจการของอบต.เขาแกว

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่อบต.เขาแกวไดจัดซื้อใหบริการแก
ประชาชนในเขตตําบลเขาแกว

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท คาบริการโทรศัพทมือถือ สําหรับ
ที่ทําการอบต.เขาแกว และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชนคาไปรษณีย ,คาดวงตรา
ไปรษณียากร,คาธนาณัติ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาบริการระบบอินเตอรเนตของ
อบต.เขาแกว 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา คาบริการพื้นที่สําหรับเว็บไซตของอบต.เขา
แกว

งบลงทุน รวม 49,700 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 39,700 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวนพรอมติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน จํานวน 1 เครื่อง
 1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 
30,000 บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร 5
4.ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหนวงเวลาในการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล  (SEER)สูงกวา
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1)แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
    (1) ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
         ขนาดไมต่ํากวา 13,000  บีทียู 4,000 บาท 
          ขนาดไมต่ํากวา 40,000  บีทียู 5,500 บาท 
    (2)ชนิดตูตั้งพื้น
         ขนาดไมต่ํากวา 33,000  บีทียู 5,000 บาท 
          ขนาดไมต่ํากวา 42,000  บีทียู 6,000 บาท 
    (3) ชนิดติดผนัง
         ขนาด 12,000-24,000  บีทียู 3,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานสําหรับเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,811,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,433,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,433,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,912,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล กองคลัง
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
คลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 430,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานจางสังกัดกองคลัง 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
จาง สังกัดกองคลัง  

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจางเหมาบริการ ,คาถายเอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ ,คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,คาโฆษณาและเผย
แพร 
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาจัดเก็บขอมูล 
- คาธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน
- คาธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
- คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการในการจัดทํา
แผนที่ภาษีเชน คาจางเหมาจัดทําเอกสาร และแบบพิมพ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาสํารวจแผนที่  คาเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน คา
รังวัด คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2550
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท0808.3
/ว67  ลงวันที่  9 มกราคม 2555
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.3/ว462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ   2551
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท0808.3/ว483  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ   2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 75
 ลําดับที่ 5  
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ สังกัดกอง
คลัง

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภท
กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนดิสก  คา
โปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ กองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชนคาไปรษณีย ,คาดวงตรา
ไปรษณียากร ,คาธนาณัติ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

 คุณลักษณะพื้นฐานสําหรับเครื่องพิมพ multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
 (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการรณรงคป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชวง
เทศกาลสงกรานตและปใหม

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการตั้งจุดบริการ
รณรงคป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลสงกรานต
และปใหม  เชนคาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คาตกแตงสถาน
ที่   คาเชาเต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจาง
เหมารถยนต คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด   คา
ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 45
  ลําดับที่ 10         

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นการดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทางถนน เชนสามเหลี่ยมหยุดรถ  ป้าย
จราจร กรวยจราจร กระจกโคง ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,066,680 บาท

งบบุคลากร รวม 4,622,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,622,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,954,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล กองการศึกษาฯ 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานสวนตําบล กองการ
ศึกษาฯ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนวิทยะฐานะแกขาราชการครู 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,427,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจางแกพนักงานจางในสังกัดกองการศึกษา
และพนักงานจางตําแหนงครูผูดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษาฯ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจาง กองการศึกษาฯ 

งบดําเนินงาน รวม 1,306,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองการศึกษาฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซื่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจางเหมาบริการ,คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ,คาโฆษณาและเผยแพร
-คาจางเหมาบริการอื่นๆ
-คาธรรมเนียมตางๆ
-คาจัดเก็บขอมูล
-คาธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
-คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุง รักษา และซอมแซมครุภัณฑสังกัดกองการ
ศึกษาฯ 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภท
กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอฯลฯ สังกัดกองการศึกษาฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใชตางประเภทวัสดุงานบาน
งานครัว เชนไมกวาด แปรง สบูฯลฯ สังกัดกองการศึกษาฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดทําแผน
ป้าย  ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธตางๆ ของกองการศึกษาฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนดิสก  คา
โปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ สังกัดกองการศึกษาฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการระบบอินเตอรเนตของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาแกว

งบลงทุน รวม 138,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,400 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมติดตั้งสําหรับศพด
.ขององคการบริหารสวนตําบลเขาแกว จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ดวย
1.ลําโพงมิวสิก กําลังขยายอยางนอย 60 W 
2. เพาเวอรมิกเซอร อยางนอย 200 W พรอม USB Blutooth  
ตอไมลไดอยางนอย 4 ตัว
3.ไมโครโฟนพรอมสาย จํานวน 2 ชุด 
4.สายลําโพงแบบฉนวนหุม 2 ชั้น ขนาด 2X1.5 ตาราง
มิลลิเมตร(ตร.มม.) ความยาวไมนอยกวา 100 เมตร 
(จัดซื้อราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)    
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จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี จํานวน 13 เครื่อง จํานวน 39,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี จํานวน 13 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานสําหรับเครื่องเลนดีวีดีจํานวน 1 เครื่อง 
1.รองรับการทํางานของแผน DVD/CD/SVCD และ MP3 ได
2.มีระบบ Progress Scan
3. มีคา Video DAC ไมนอยกวา 12  Bฺit/108 MHz
4.ระบบเสียงรองรับระบบ DD หรือ DTS หรือ Mpeg digital
5.มีชองสัญญาณ USB ไมนอยกวา 1 ชอง
(จัดซื้อราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED) แบบสมารททีวี จํานวน 6 เครื่อง 
(ราคาตามาตรฐานครุภัณฑ)

จํานวน 51,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน สําหรับโทรทัศนแอลอีดี (LED) แบบสมารท
ทีวี จํานวน 1 เครื่อง 
-ระดับความละเอียดจอภาพ 1366X768 พิกเซล
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32 นิ้ว
-แสดงจอภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
-สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
-ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
-ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองรองรับไฟลภาพเพลง และภาพ
ยนต
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล(Digital)ในตัว

วันที่พิมพ : 22/4/2565  15:09:44 หนา : 20/37



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมเลเซอร หรือLED ขาวดํา ชนิดNetwork แบบที่ 1 
(28 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

จํานวน 17,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานสําหรับเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network แบบที่ 1 (28หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm) 
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาร Wi-fi(IEEE 802.11b,g,n)ได
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 )
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,854,905 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,056,905 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,878,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษา  เชนคาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คา
ตกแตงสถานที่   คาเชาเต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาจางเหมารถยนต คาสมนาคุณวิทยากร คาเงินรางวัล  คา
ใชจายในพิธีเปิด-ปิด   คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 38
  ลําดับที่ 5

โครงการพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพืชผักเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชนคาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อ
เมล็ดพันธุ คาวัสดุการเกษตรตางๆ  คาอาหาร คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0816/ว1953  ลงวันที่   17 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )  หนา 82
  ลําดับที่ 3 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,234,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ/จัดจางอาหารกลางวันแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคันเบ็ดและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดชายเขา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 48
  ลําดับที่ 3 

เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตําบลเขาแกว เป็นคาหนังสือ คาอุปกรณการเรียนการสอน 
คาเครื่องแบบนักเรียนฯลฯ

จํานวน 214,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน เครื่อง
แบบนักเรียน ฯลฯ

เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการสถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คาจัดการการเรียนการสอน)

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลเขาแกว

ค่าวัสดุ รวม 1,178,205 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,178,205 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ/จัดจางอาหารเสริม(นม)แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคันเบ็ดและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดชายเขา และ
โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตําบลเขาแกว

งบเงินอุดหนุน รวม 798,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 798,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 798,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อ/จัดจางอาหารกลางวันแกโรงเรียนบาน
รอนและโรงเรียนวัดคีรีกันทร 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คาตอบแทนสําหรับ
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บานตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท0810.5
/ว0120  ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือที่ นศ 0008/ว975 ลว.19 ก.พ. 2561 เรื่อง
ความรวมมือการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชนคาวัคซีน คา
อุปกรณ คาอาหาร คาตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท โต๊ะ เกาอี้ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1339 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา เชนคาวัคซีน คาอุปกรณ คา
อาหาร คาตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท โต๊ะ เกาอี้ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท0810.5
/ว0120  ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือที่ นศ 0008/ว975 ลว.19 ก.พ. 2561 เรื่อง
ความรวมมือการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา48 ลําดับ
ที่ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,911,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,395,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,395,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,010,040 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานสวนตําบล สังกัด
กองชาง 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 343,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานจาง สังกัดกองชาง 
งบดําเนินงาน รวม 1,507,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองชาง 

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคาเชาบานพนักงานสวนตําบล สังกัด
กองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจางเหมาบริการ ,คาถายเอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ ,คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,คาโฆษณาและเผย
แพร 
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาจัดเก็บขอมูล 
- คาธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน
- คาธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
- คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และซอมแซมครุภัณฑของอบต.เขา
แกว เชนรถเก็บขนขยะ  รถยนตสวนกลาง  ครุภัณฑคอมพิวเตอร
และครุภัณฑอื่นๆ 

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภท
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ สังกัดกองชาง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นสําหรับใช
กับรถยนต รถจักรยานยนต  รถเก็บขนขยะ   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนดิสก  คา
โปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ กองชาง 

งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด  Network แบบที่ 1 
(28หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานสําหรับเครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เดือนพฤษภาคม 2563)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอิเลคทรอนิกส เพื่อใชใน
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบเสียงตามสาย ระบบประปาหมู
บาน และจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกสแกหนวยงาน องคกร
ในสังกัดอบต.เขาแกว
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

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

โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมูบาน ชุมชนพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนสมัชชา
หมูบาน ชุมชนพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เชนคาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ  คาอาหาร คาตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท โต๊ะ เกาอี้ คา
เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน คาสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่  มท0816.5/ว2726  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่  มท0810.6/ว1463  ลงวันที่  18 พฤษภาคม  2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 45
  ลําดับที่  11 
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โครงการอบรมใหความรูแกสตรีตําบลเขาแกว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมใหความรู
แกสตรีตําบลเขาแกว เชนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ  คาอาหาร คา
ตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท โต๊ะ เกาอี้ คาเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติ
งาน คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมารถยนต  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวา ที่มท 0891.4/ว856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 46
  ลําดับที่ 17 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําป 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณี
บุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ประจําป 2564 เชนคาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คา
ตกแตงสถานที่   คาเชาเต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาจางเหมารถยนต คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 42
  ลําดับที่ 16 

โครงการจัดงานมังคุดหวานและของดีอําเภอลานสกา จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานวันมังคุด
หวานและของดีอ.ลานสกา เชนคาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คา
ตกแตงสถานที่   คาเชาเต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาจางเหมารถยนต คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 91
  ลําดับที่ 2 
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โครงการจัดงานมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2565 จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานมาฆบูชา
แหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2565 เชนคาวัสดุ  คาอาหาร คาตกแตง
สถานที่ คาเชาเต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาเชาเหมารถยนต ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 41
  ลําดับที่ 11

โครงการพิธีพุทธาภิเษกน้ําศักดิ์สิทธิ์(หวยปากนาคราช) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพิธีพุทธาภิเษกน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์(หวยปากนาคราช)  เชนคาวัสดุ  คาอาหาร คาตกแตง
สถานที่ คาเชาเต็นท  โต๊ะ เกาอี้ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 40
  ลําดับ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,074,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เพื่อใชในการซอมแซม
สาธารณูปโภค ซอมแซมสาธารณูปการ ระบบประปาตางๆ ซอม
แซมถนน ซอมแซมอาคารสถานที่ตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของอบต.เขาแกว 
-เพื่อใชในการจัดซื้อวัสดุกอสราง ปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร
เทิดไทองคราชันย
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งบลงทุน รวม 1,874,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,874,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.ถนนสายคันเบ็ด หมูที่ 5 จํานวน 432,000 บาท

เพื่อดําเนินการกอสรางคูระบายน้ํา  คสล.  ถนนสายคันเบ็ด  หมู
ที่  5  ตําบลเขาแกว  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช  ขนาดกวาง  0.30  เมตร  สูง  0.40
  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลเขาแกวกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หนาที่  13 ลําดับที่ 10

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายอาวไอไทร หมูที่ 
6

จํานวน 247,000 บาท

เพื่อดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  สายอาว
ไอไทร  หมูที่  6  ตําบลเขาแกว  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  120.00
  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่  คสล.  ไมนอยกวา  360
  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และ
องคการบริหารสวนตําบลเขาแกวกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) หนาที่  61
 ลําดับที่ 59
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.สายทานย หมูที่ 1 จํานวน 313,000 บาท

เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  ถนนสายทานุย  หมู
ที่  1  ตําบลเขาแกว  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช  ระยะทางยาว  100.00  เมตร  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลเขาแกวกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )  หนาที่ 58
 ลําดับที่ 46

โครงการกอสรางศูนยขายสินคาประจําหมูบาน หมูที่ 4 จํานวน 393,000 บาท

เพื่อดําเนินการกอสรางศูนยขายสินคาประจําหมูบาน  หมูที่  4
  บานรอน  ตําบลเขาแกว  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช  ขนาดกวาง  4.00  ยาว  8.00  เมตร  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลเขาแกวกําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 9
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โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายชองลม-ชองเขา หมู
ที่ 2

จํานวน 263,000 บาท

เพื่อขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายชองลม  –  ชอง
เขา  หมูที่  2  ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา  จังหวัด นครศรี
ธรรมราช  (เหมาจาย)   ระยะทางยาว  1,620  เมตร -เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )  หนาที่  59
 ลําดับที่ 49

โครงการขยายถนนสายปลั๊กอายขาว หมูที่ 3 จํานวน 226,000 บาท

เพื่อดําเนินการขยายถนน  คสล.  สายปลั๊กอายขาว  หมูที่  3
  ตําบลเขาแกว  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาด
กวาง  1.20  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเขาแกว
กําหนด  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1
  ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หนาที่  12 ลําดับที่ 5
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการดําเนินงานการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมากจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ  คา
อาหาร คาตกแตงสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน คาป้าย
โครงการ  คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท0801.6/ว2232 ลงวันที่  7 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท0891.4/ว164 ลงวันที่  26  มกราคม 2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท0801.6/ว1470 ลงวันที่  24 กรกฏาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนา  72
  ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 22/4/2565  15:09:44 หนา : 36/37



โครงการจิตอาสา เราทําความดี ดวยหัวใจ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจิตอาสา เราทํา
ความดี ดวยหัวใจ เชนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ  คาอาหาร คา
ตกแตงสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )หนา 71
  ลําดับที่ 4   
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