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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาแก้ว
อาเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,744,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,634,220

บาท

งบบุคลากร

รวม

5,506,720

บาท

รวม

1,810,320

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตาแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งนายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เลขานุการ/ที่ปรึกษาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จานวน

514,080

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

42,120

บาท

จานวน

91,200

บาท

จานวน

1,120,800

บาท

รวม

3,696,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

2,980,200

บาท

148,000

บาท

168,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตาบลสานักปลัด
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน และเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ(พ.ส
.ร.)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานส่วนตาบล สานักปลัด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

360,200

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้าง สังกัดสานักปลัด
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

40,000

บาท

รวม

2,006,000

บาท

รวม

330,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆแก่พนักงานจ้าง สังกัดสานักปลัด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดสานักปลัด
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดสานัก
ปลัด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วน
ตาบล สังกัดสานักปลัด
ค่าใช้สอย

จานวน

5,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

860,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ
โครงการจัดการการเลือกตั้ง
จานวน

130,000

บาท

200,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการ ,ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ,ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าจัดเก็บข้อมูล
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน
- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเลี้ยงรับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ
- ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดการเลือกตั้ง เช่นค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบโครงการ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยงเลี้ยงการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 84 ลาดับที่ 5
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
เขาแก้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่
บ้านและตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลเขาแก้ว เช่น ค่าอาหาร ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 84 ลาดับที่ 1

10,000

บาท

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ในตาบลเขาแก้ว

จานวน

60,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
สถานที่ต่างๆในตาบลเขาแก้ว เช่นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยงเลี้ยงการ
ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 90 ลาดับที่ 2
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบต.เขาแก้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของอบต.เขาแก้ว เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร และแบบ
พิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 84 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 86 ลาดับที่ 1
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จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการโลกสวยด้วย 3 Rs เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบโครงการ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด(ถ้า
มี) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1หน้า 23 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

50,000

บาท

รวม

240,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

576,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
อบต.เขาแก้ว และค่าไฟฟ้าในกิจการของอบต.เขาแก้ว
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่อบต.เขาแก้วได้จัดซื้อให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตตาบลเขาแก้ว

450,000

บาท

70,000

บาท

โครงการโลกสวยด้วย3Rs

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สังกัดสานักปลัด
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ประเภท กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้าดื่มเพื่อบริการประชาชนใน
สานักงาน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นไม้
กวาด แปรง สบู่ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น สาหรับรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น สาหรับใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ งานวันสาคัญ และงานในหน้าที่ของอบต.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นสาหรับรถยนต์
ส่วนกลางในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดทาเผ่น
ป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สังกัดสานักปลัด
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ สาหรับที่ทา
การอบต.เขาแก้ว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่นค่าไปรษณีย์ ,ค่าดวงตราไปรษณีย์
ยากร ,ค่าธนาณัติ ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าระบบอินเตอร์เนตของอบต.เขา
แก้ว เป็นเงิน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เนต เว็บไซต์ของอบต.เขาแก้ว เป็น
เงิน 10,000 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อ/จัดหาเก้าอี่้ทางานจานวน 3 ตัว

จานวน

5,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

101,500

บาท

รวม

101,500

บาท

จานวน

7,500

บาท

94,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเก้าอี้ทางานระดับปฏิบัติการ/ชานาญ
การ จานวน 3 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.โครงขา 5 แฉก ทาด้วยโลหะหรืออลูมิเนียมมีล้อหมุนได้รอบตัว
2.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขนาดยาวไม่น้อยกวา 62
ซม. ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 94 ซม.
3.ที่นั้งและพนักพิงบุฟองน้า หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม PVC สีดา
4.วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและ
พนักพิง
5.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
6.มีที่นั่งหมุนได้รอบตัวและมีที่ท้าวแขน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 31 ลาดับที่ 1
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด
จานวน
36,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อ/จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง โดยมีราย
ละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่นแผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น
ละออง และอุปกรณ์สามารถทาความสะอาดได้
- ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
6.มีการหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 102
ลาดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

2,480,000

บาท

รวม

1,818,000

บาท

รวม

1,818,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

1,607,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตาบลสังกัดกองคลัง
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานส่วนตาบลสังกัดกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

159,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

650,000

บาท

รวม

232,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

192,000

บาท

25,000

บาท

330,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง สังกัดกองคลัง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสังกัดกอง
คลัง
ค่าเช่าบ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบลสังกัดกองคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วน
ตาบล สังกัดกองคลัง
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการ ,ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ,ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- ค่าจัดเก็บข้อมูล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษี

จานวน

200,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดทาแผนที่ภาษี เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนแก่พนักงาน ค่าสารวจแผนที่ ค่าจัดทา
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงแก่พนักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 83 ลาดับที่ 5
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50,000

บาท

30,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

40,000

บาท

8,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

รวม

12,000

บาท

รวม

12,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเก้าอี้ทางานระดับปฏิบัติการ/ชานาญ
การ จานวน 2 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.โครงขา 5 แฉก ทาด้วยโลหะหรืออลูมิเนียมมีล้อหมุนได้รอบตัว
2.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขนาดยาวไม่น้อยกวา 62
ซม. ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 94 ซม.
3.ที่นั้งและพนักพิงบุฟองน้า หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม PVC สีดา
4.วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและ
พนักพิง
5.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
6.มีที่นั่งหมุนได้รอบตัวและมีที่ท้าวแขน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103
ลาดับที่ 11
จัดซื้อ/จัดหาโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
จานวน

7,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการทีจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สังกัดกองคลัง
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สังกัดกองคลัง
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่นค่าไปรษณีย์ ,ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ,ค่าธนาณัติ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อ/จัดหาเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ/ชานาญ
การ จานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นโต๊ะทางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 ฟุต
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103
ลาดับที่ 11
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

130,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000

บาท

60,000

บาท

50,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

5,345,700

บาท

รวม

3,918,700

บาท

รวม

3,918,700

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

2,520,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตาบล กองการศึกษาฯ
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

84,000

บาท

จานวน

1,259,700

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตั้งจุดบริการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาล จานวน
สงกรานต์และปีใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการตั้งจุดบริการรณรงค์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 68 ลาดับที่ 10
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 79 ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น กรวยจราจร กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสงฯลฯ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานส่วนตาบล กองการศึกษาฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกอง
การศึกษาฯ

หน้า : 9/23

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:05

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง กองการศึกษาฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

55,000

รวม
รวม

1,327,000

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดกองการ
ศึกษาฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วน
ตาบล สังกัดกองการศึกษาฯ
ค่าใช้สอย
รวม

42,000

บาท

40,000

บาท

1,120,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1,000,000

บาท

100,000

บาท

20,000

บาท

รวม

125,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการ ,ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าจัดเก็บข้อมูล
- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สังกัดกองการศึกษาฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประเภทกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดิน
สอฯลฯ สังกัดกองการศึกษาฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่นไม้กวาด แปรง สบู่ฯลฯ สังกัดกองการศึกษาฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดทาแผ่น
ป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองการศึกษาฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ

บาท

บาท
82,000 บาท

หน้า : 10/23

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:05

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

50,000

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อ/จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารชนิด 2 หน้า ขนาด 120x200 ซม. จานวน
จานวน 2 ชุด
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ชนิด 2
หน้า ขนาด 120X240 ซม. จานวน 2 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.เป็นหลังคาเมทัลชีตลอน
2.เสาใช้เหล็กกล่องสีดาขนาด ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
3.พื้นบอร์ดกามะหยี่สี่นาเงินหุ้มแผ่นชานอ้อย
4.กระจกบานเลื่อนพร้อมกุญแจล็อค
5.พื้นบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 120X240 ซม.
6.ติดตั้งความสูงจากพื้นดินถึงจั่วหลังคา 250 ซม.
7.พร้อมติดตั้งของ ณ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ด
จานวน 1 ชุด
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา จานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103
ลาดับ ที่ 10

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:05

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อ/จัดหาเตียงพร้อมชุดเครื่องนอน ,ฉากบังตาสาหรับห้องพยาบาล
จานวน
จานวน 2 ชุด
เพื่อจัดซื้อ
1.เตียงพร้อมชุดเครื่องนอน
รายละเอียดคุณลักษณะ
-เป็นเตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ มือหมุน พร้อมที่นอน
-ขนาดเตียงผู้ป่วย 90x200x60 เซนติเมตร
-หัวท้ายโพมิก้าเตียงถอดได้
-โครงสร้างทาจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม
-หัวท้ายทาจากแผ่นไม้โพมิก้าสีขาว ครอบด้วยท่อสแตนเลสกลม สามารถ
ถอดเข้า-ออกได้ ง่าย
-คานเตียงทาจากเหล็กขนาด 3”x11/2”x1.5 mm รับน้าหนัก
ประมาณ 150 กก.
- เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ -ปรับด้านหัวเตียง ปรับได้ 0-80 องศา -ปรับ
ด้านข้อเข่า ปรับได้ 0-45 องศา
-ปรับระดับด้านหลัง ปรับระดับได้ 0-80 องศา กับแนวราบด้วยมือหมุน
-ปรับระดับข้อเข่า ปรับระดับได้ 0-45 องศา กับแนวราบด้วยมือหมุน
-ปรับระดับสูง-ต่า ปรับระดับได้ 45-70 เซนติเมตร โดยมีสปริงขนาดใช้
ผ่อนแรง
-มือหมุน ทาจากเหล็กชุบโครเมี่ยมแบบดึงสปริงฝังใน พับเก็บได้ไม่เกะกะ
เวลาใช้งาน
-ราวกั้นเตียงทาจากท่อสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 25 mm.
หนา 1.2 mm. ขวางด้วยท่อขนาด 18 mm พร้อมชุดขาราวดัดโค้ง 180
องศา สามารถสไลด์ขึ้นลง สลับกันได้ โดยไม่ติดขัด" ที่นอนหุ้มด้วยหนัง
เทียม ทาจากยางพาราผสมโพรียูรีเทน หนาประมาณ 3 นิ้ว”
- ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว จานวน 4 ล้อ มีเบรกทั้ง 4 ล้อ
2.ฉากบังตาสาหรับห้องพยาบาล
รายละเอียดคุณลักษณะ
-เป็นฉากบังตาสาหรับห้องพยาบาล
-ขนาด 5 ตอน ความยาว 250 ซม.
-ลักษณะสีฟ้า
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า103 ลาดับที่ 11

หน้า : 11/23

50,000

บาท

หน้า : 12/23

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:05

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

4,191,180

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,367,980

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,817,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 64 ลาดับที่ 5
โครงการพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน

20,000

บาท

50,000

บาท

1,384,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการพืชผักเศรษฐกิจพอ
เพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ค่า
วัสดุการเกษตรต่างๆ ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้า 10 ลาดับที่ 1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการศึกษา ศาสนา จานวน
และวัฒนธรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองศึกษาฯ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 26 ลาดับ
ที่ 1
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ลาดับที่ 1

จานวน
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313,000

บาท

1,550,980

บาท

1,093,680

บาท

457,300

บาท

823,200

บาท

รวม

823,200

บาท

จานวน

823,200

บาท

รวม

344,000

บาท

รวม

154,000

บาท

รวม

154,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศพด.เป็นค่าหนังสือ จานวน
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศพด.ในเขตตาบลเขา
แก้ว เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 64 ลาดับ
ที่ 9
ค่าวัสดุ
รวม
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคัน
เบ็ด ,ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา และโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขต
ตาบลเขาแก้ว
วัสดุการศึกษา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น เครื่องเขียน แบบเรียน สื่อการ
เรียนการสอน ฯลฯ แก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.เขาแก้ว
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านร่อนและ
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง สังกัดสานักปลัด
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง สังกัดสานักปลัด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน

60,000

บาท

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

2,478,400

บาท

รวม

1,233,400

บาท

รวม

1,233,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

850,400

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดกองช่าง
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

298,000

บาท

จานวน

43,000

บาท

รวม

1,220,000

บาท

รวม

130,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการรณรค์ป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่นค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามหนังสือที่ นศ 0008/ว975 ลว.19 ก.พ. 2561 เรื่องความ
ร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจาปี2561 ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 69 ลาดับที่ 4
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขแก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมุ่ที่
1
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขแก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมุ่ที่
2
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขแก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่
3
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขแก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่
4
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขแก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่
5
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขแก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ที่
6
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง สังกัดกองช่าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

110,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดกองช่าง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วน
ตาบล สังกัดกองช่าง
ค่าใช้สอย
รวม

15,000

บาท

970,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

820,000

บาท

50,000

บาท

100,000

บาท

120,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประเภท
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ สังกัดกองช่าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นสาหรับใช้กับรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเก็บขนขยะ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ กองช่าง
งบลงทุน
รวม

20,000

บาท

80,000

บาท

20,000

บาท

25,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน
จานวน

25,000

บาท

20,000

บาท

จานวน

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการ ,ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ,ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าจัดเก็บข้อมูล
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน
- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการทีจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต.เขา
แก้ว เช่นรถเก็บขนขยะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่นๆ
ค่าวัสดุ
รวม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการค่าก่อสร้าง ค่า
จ้างที่ปรึกษา ค่าสารวจทางธรณีฟิสิกส์ ค่าทดสอบต่างๆ ของงานถนนลาด
ยางหรืองานอาคารอื่นๆ ที่จ่ายให้กับเอกชนหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในเขตอบต.
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จานวน

5,000

บาท

รวม

1,399,000

บาท

รวม
รวม

260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการติด
ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบเสียงตามสาย ระบบประปาหมู่บ้าน และจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์แก่หน่วยงาน องค์กรในสังกัดอบต.เขาแก้ว
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
สาธารณูปโภค ซ่อมแซมสาธารณูปการ ระบบประปาต่างๆ ซ่อมแซม
ถนน ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.เขา
แก้ว
- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้
องค์ราชันย์
งบลงทุน
รวม

130,000

บาท

130,000

บาท

1,139,000

บาท

รวม

1,139,000

บาท

จานวน

244,000

บาท

-เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายนาขุนทะเล
หมู่ที่ 1 ตาบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาแก้วกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ลาดับที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายคลองมอ หมู่ที่ 3
จานวน

244,000

บาท

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า k)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ทาสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายนาขุนทะเล ม.1

-เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลอง
มอ หมู่ที่ 3 ตาบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาแก้วกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 74 ลาดับที่ 16

บาท
260,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสันตอจาก หมู่ที่ 5
-เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสันตอก
จาก หมู่ที่ 5 ตาบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาแก้วกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายห้วยไอ้พร หมู่ที่ 2
-เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยไอ้พร
หมู่ที่ 2 ตาบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาแก้วกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 75 ลาดับที่ 21
โครงการก่อสร้างราวกันตกสะพานคลองวังไพ หมู่ที่ 4 - 6 (หลังบ้านตามูล)
-เพื่อดาเนินการก่อสร้างราวกันตกสะพานคลองวังไพ หมู่ที่ 4 – 6
ตาบลเขาแก้ว อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังบ้านตา
มูล)ระยะทางยาว 78.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาแก้ว
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 7
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านอ่าวไอ้ไทร หมู่ที่ 6
-เพื่อดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 4 ตัว 2 จุด หมู่ที่ 6
บ้านอ่าวไอ้ไทร ตาบลเขาแก้ว อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 73 ลาดับที่ 10

จานวน

152,000

บาท

จานวน

186,000

บาท

จานวน

83,000

บาท

จานวน

230,000

บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

200,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

50,000

บาท

80,000

บาท

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่
บ้าน ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเบี้ยงเลี้ยงการปฏิบัติ
งาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้า 13 ลาดับที่ 5
โครงการช่วยเหลือประชาชนหรือสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย จานวน
ต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชน
หรือสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยงเลี้ยงการปฏิบัติงาน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้า 13 ลาดับที่ 6
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเขาแก้ว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมให้ความรู้แก่นัก
เรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเขาแก้ว เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเบี้ยงเลี้ยงการปฏิบัติ
งาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้า 14 ลาดับที่ 7
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรีตาบลเขาแก้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมให้ความรู้แก่นัก
เรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเขาแก้ว เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเบี้ยงเลี้ยงการปฏิบัติ
งาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้า 14 ลาดับที่ 8

จานวน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

190,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000

บาท

80,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เขาแก้วคัพต้านยาเสพติดหรือจัดการแข่งขันกีฬา จานวน
ของตาบลหรือเข้าร่วมการแข่งขันกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการแข่งขันกีฬาอบต.เขา
แก้วคัพต้านยาเสพติดหรือจัดการแข่งขันกีฬาของตาบลหรือเข้าร่วมการ
แข่งขันกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร และคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้า 12 ลาดับที่ 2
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า64 ลาดับที่ 7
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 93 ลาดับที่ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

380,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

370,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

370,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม พระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการกิจกรรมบารุงรักษา
ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม พระบรมธาตุ
เจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเบี้ยงเลี้ยงการปฏิบัติงาน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้า 66 ลาดับที่ 11
โครงการจัดงานประเพณีทาบุญให้ทานไฟ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงานประเพณีทาบุญ
ให้ทานไฟ เช่นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 65 ลาดับที่ 7
โครงการจัดงานมังคุดหวานและของดีอาเภอลานสกา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงานวันมังคุดหวาน
และของดีอ.ลานสกา เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 93 ลาดับที่ 2
โครงการพิธีพุทธาภิเษกน้าศักดิ์สิทธิ์(ห้วยปากนาคราช)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการพิธีพุทธาภิเษกน้า
ศักดิ์สิทธิ์(ห้วยปากนาคราช) เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่า
ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 65 ลาดับที่ 4
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จานวน

100,000

บาท

โครงการวันลอยกระทง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงานลอยกระทง เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่ารางวัล ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 65 ลาดับที่ 6
โครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรม
จานวน

50,000

บาท

20,000

บาท

โครงการวันกตัญญู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงานวันกตัญญู เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนชุด
การแสดง ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )หน้า 66 ลาดับที่ 8

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการอบรมความรู้คู่
คุณธรรม เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้า 65 ลาดับที่ 5
งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

10,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ว่าการอาเภอลานสกาโครงการประเพณีเทศกาล
จานวน
สารทเดือนสิบ(แห่หมรับ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการประเพณีเทศกาลสารท
เดือนสิบ(แห่หมรับ) เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจิตอาสา เราทาความ
ดี ด้วยหัวใจ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
เบี้ยงเลี้ยงการปฏิบัติงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้า23 ลาดับที่ 2
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าเบี้ยงเลี้ยงการปฏิบัติงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่
มท0801.2/ว1442 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้า 79 ลาดับที่ 1
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ

จานวน

20,000

บาท

รวม

9,921,600

บาท

รวม

9,921,600

บาท

รวม

9,921,600

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จานวน

118,803

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จานวน

7,136,400

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจิตอาสา เราทาความดี ด้วยหัวใจ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้า 81 ลาดับที่ 6
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

หน้า : 23/23

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:05

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน

1,632,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จานวน

192,000

บาท

สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาแก้ว
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินชาระค่าน้าประปาของเทศบาลตาบลเขาแก้ว

จานวน

444,006

บาท

จานวน

65,000

บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาแก้ว

จานวน

30,000

บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลเขาแก้ว

จานวน

143,300

บาท

จานวน

160,091

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้่าราชการส่วนท้องถิ่น

