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              หน้า : 1/1 

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2562  10:17:14      
 

         
 รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป  

                                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
 องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก  
 อ าเภอ ปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช  

          
                
 ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 34,158,500 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น    
  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
   

  งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,631,092 บาท   
   งบบุคลากร รวม 5,381,320 บาท   
    1. เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,384,720 บาท   
     

1.1    เงนิเดอืนนายก/รองนายก 
 

จ านวน 
 

514,080 
 
บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลและ 

รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 
 

      

    1.2    เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบลและรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล       

    1.3   เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษประจ าต าแหน่งนายก

องค์การบรหิารสว่นต าบลและรองนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 

      

    1.4   เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  
        นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 
  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล       

    1.5    เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,700,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน ประธานสภา รอง

ประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชกิสภาองค์การบรหิาร
สว่นต าบล 
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    2. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,996,600 บาท   
    2.1   เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,310,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่งปลดั อบต.

,รองปลดั    อบต.,หวัหน้าส านกัปลดั,นิตกิร,นกัทรพัยากร
บคุคล,นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน,นกัจดัการงานท ั่วไป และ
พนกังานสว่นต าบลทีส่งักดัส านกัปลดั 

      

    2.2  เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง

ปลดั อบต., รองปลดั อบต.,หวัหน้าส านกัปลดั       

    2.3   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 396,600 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้่วยเจา้

พนกังานธุรการ,นกัการ และพนกังานจา้งต าแหน่งอืน่ ๆ ที่
สงักดัส านกัปลดั 

      

    2.4   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ย

เจา้พนกังานธุรการ,นกัการ และพนกังานจา้งต าแหน่งอืน่ ๆ ที่
สงักดัส านกัปลดั 

      

    2.5   เงนิอืน่ ๆ จ านวน 86,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิอืน่ ๆ ของพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง

ปลดั อบต.,คา่ตอบแทนพเิศษ       

   งบด าเนินงาน รวม 2,058,172 บาท   
    3.  คา่ตอบแทน รวม 467,672 บาท   
    3.1  คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร  

        ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แก ่อปท. เชน่ 
-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
-คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ 
-คา่ตอบแทนคณะกรรมการตา่ง ๆ เชน่ คณะกรรมการก าหนด
รา่ง TOR ,คณะกรรมการก าหนดราคากลาง,คณะกรรมการ
ตรวจรบังานจา้ง 
-คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

      

    3.2   คา่เบีย้ประชุม จ านวน 30,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมตา่ง ๆ เชน่ คา่เบีย้ประชุม

คณะกรรมการศนูย์บรกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล จ านวน 25 คน 
-เป็นไปตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง  
 ที ่กก 0406.6/25880 ลงวนัที ่20 ตลุาคม 2557 
- หนงัสอืทีว่า่การอ าเภอปากพนงั ที ่นศ 0709/ว 0042      
  ลงวนัที ่15 มกราคม 2553 
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    3.3   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสว่น

ต าบล พนกังานจา้ง สงักดัส านกังานปลดั องค์การบรหิารสว่น
ต าบลขนาบนาก 
 

      

    3.4   คา่เชา่บา้น จ านวน 240,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง

ปลดั อบต.,รอง ปลดั อบต.,หวัหน้าส านกัปลดั,นิตกิร,นกั
จดัการงานท ั่วไป,นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน,นกัทรพัยากร
บคุคล, และพนกังานในต าแหน่งอืน่ ๆ ทีโ่อนยา้ยมาใหม ่

      

    3.5   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 42,672 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น

ต าบล สงักดัส านกังานปลดั       

    4.  คา่ใชส้อย รวม 1,119,000 บาท   
    4.1  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 120,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 

-คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
-คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื 
-คา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยไดต้ามระเบียบฯ 

      

    4.2   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
 -คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล 

 เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่
พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรอง และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีไ่ปนิเทศงานหรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษาดู
งาน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ร่วมตอ้นรบับคุคลหรือคณะ
บคุคล 
-คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการฯ 
 เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองการประชุมสภาทอ้งถิน่และ
ผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ ๆ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เขา้ร่วม
ประชุม เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ ซึง่จ าเป็นตอ้งจ่ายเพือ่
เล้ียงรบัรองในการประชุม 
-คา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา รฐัพธิี 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา รฐัพธิีตา่ง ๆ  
 

      

    4.3   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 
         หมวดอืน่ ๆ 

      
  

     4.3.1 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 130,000 บาท   

      

  
      ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ ฝึกอบรม สมัมนา และ 

     เดนิทางไปราชการ เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
     และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไป 
     อบรม สมัมนา ศกึษาดูงานของพนกังานสว่นต าบล 
     พนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธติามระเบยีบกฎหมายก าหนด 
     -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
      คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที ่
      ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
    - แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106  ล าดบัที ่253  
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     4.3.2  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน จ านวน 99,000 บาท   

      

  
       เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 

     ในการฝึกอบรม สมัมนาของพนกังานสว่น 
     ต าบล พนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธอิืน่ตามระเบยีบ 
     กฎหมายก าหนด 
     -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
      คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ 
      เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข 
      เพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
     - แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106  
       ล าดบัที ่253 
 

      

     4.3.3 โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย จ านวน 10,000 บาท   

      

  
      ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ 

     ไทย เชน่ คา่จดัจา้งท าพวงมาลา และคา่ใชจ้า่ย   
     อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
     -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและ 
     องค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข 
     เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ.2562  
    -พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร 
     พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
    -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ  
     รบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บ 
     รกัษาเงนิฯลฯ 
    -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)    
     หน้า 104 ล าดบัที ่246 
 

      

     4.3.4 โครงการจดังานวนัส าคญัตา่ง ๆ ของทางราชการ จ านวน 20,000 บาท   

      

  
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานวนั 

     ส าคญัตา่ง ๆ ของทางราชการ โดยมคีา่ใชจ้า่ย 
     ประกอบดว้ย คา่วสัดุอปุกรณ์ ธง พาน พวงมาลา ฯลฯ 
     -พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น  
      ต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) 
      พ.ศ.2562 
     -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน 
      การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้ 
      รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
       2559 
     -พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.  
      2560 
     -แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หน้า 94  
      ล าดบัที ่220 
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     4.3.5  โครงการบรหิารจดัการขยะในชุมชน จ านวน 30,000 บาท   

      

  
      เพือ่เบกิจา่ยในโครงการบรหิารจดัการขยะใน 

     ชุมชน เชน่ คา่จดัหาถงัขยะอนิทรีย์ ถงัขยะท ั่วไป หรือถงั 
     ขยะอนัตราย และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถ   
     เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบ 
     -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร 
     สว่นต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 
     พ.ศ.  2562  
     -พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ  
     ภาครฐั พ.ศ.2560 
     -หนงัสอืกรมบญัชีกลางดว่นทีส่ดุ  ที ่กค (กวจ) 0405.2/  
     ว 119  ลว.9 ม.ีค.61 
     -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112  
     ล าดบัที ่273 
 

      

     4.3.6  โครงการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของ อบต. จ านวน 45,000 บาท   

      

  
      ส าหรบัเบกิจา่ยในโครงการประชาสมัพนัธ์   

     กจิกรรมของ อบต. เป็นคา่จดัท าปฏทินิอวยพร 
     วนัขึน้ปีใหม ่ประจ าปีพุทธศกัราช พ.ศ2563 
     ครวัเรือนละ 1 ฉบบั 
     -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและ 
      องค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ข 
     เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 
    -พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร 
     พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
    -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108  
     ล าดบัที ่260 
 

      

     4.3.7  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรขององค์การบรหิารสว่น 
           ต าบลขนาบนาก 

จ านวน 160,000 บาท 

  

      

  
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพฒันา 

       ศกัยภาพขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
       ขนาบนาก เชน่ คา่ตอบแทน วทิยากร  
       คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและ      
       เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมารถปรบัอากาศ คา่ 
      ไวนิล คา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีส่ามารถ 
       เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ 
      - พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น      
      ต าบล พ.ศ.2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
      (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
      -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่   
       ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบั 
       การฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 
      -แผนพฒันาทอ้งถิน่(2561-2565) หน้า 106  
       ล าดบัที ่254  
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     4.3.8  โครงการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ จ านวน 400,000 บาท   

      

  
      -เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุุปกรณ์ ,ป้ายไวนิล,บตัร   

      เลือกต ัง้,คหูาเลือกต ัง้,บอร์ดประชาสมัพนัธ์, 
      คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคา่ใชจ้า่ย 
      อืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิไดต้ามระเบยีบฯ 
     -เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ 
      บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ข 
      เพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7)พ.ศ.2562 
     -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) หน้า 109  
      ล าดบัที ่262) 

      

     4.3.9 โครงการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือประชาชนของ     
          องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอปากพนงั 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัโครงการศนูย์ปฏบิตักิารร่วม

ในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ระดบัอ าเภอปากพนงั เชน่ คา่จา้งเหมาบคุคลเพือ่ท าหน้าที่
เป็นเจา้หน้าทีป่ระจ าศนูย์ฯ คา่จดัหาวสัด ุอุปกรณ์
ส านกังาน วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดงุานบา้นงานครวั คา่
จดัซ้ือครุภณัฑ์ตา่ง ๆ โดยไดร้บัเงนิอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพื้นทีอ่ าเภอปากพนงั
จ านวน 16 แหง่ เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิน้ 365,000 บาท  
ประกอบดว้ย เทศบาลเมอืง จ านวน 1 แหง่ เป็นเงนิ  
30,000 บาท เทศบาลต าบล จ านวน 3 แหง่ ๆ ละ 
25,000 บาท อบต.ในเขตพื้นทีอ่ าเภอปากพนงั  
จ านวน 12 แหง่ ๆ ละ 20,000 บาท 
-องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนากจ านวน 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย
เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หน้า 103  
 ล าดบัที ่245 
 

      

    4.4  คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 55,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลขนาบนาก       

    5. คา่วสัด ุ รวม 244,500 บาท   
    5.1  วสัดสุ านกังาน จ านวน 70,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา แบบ

พมิพ์ ดนิสอ หมกึถา่ยเอกสาร ฯลฯ       

    5.2  วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 4,500 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ หลอด

ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ชิน้สว่นวทิยุ ฯลฯ       

    5.3  วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปู

โตะ๊ น ้ายาเช็ดกระจก ฯลฯ 
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    5.4   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ยางนอก ยางใน แบตเตอรี หมอ้น ้ารถยนต์ ฟิล์ม

กรองแสง ฯลฯ       

    5.5   วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ แกส๊หุงตม้ น ้ามนัจาร

บ ีน ้ามนัเครือ่ง  
         

      

    5.6   วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ฟิล์ม พูก่นั ส ีเทป

บนัทกึเสยีง ฯลฯ       

    5.7   วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ กระดาษ

ตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมา้ส์ ฯลฯ 
 

      

    6.  คา่สาธารณูปโภค รวม 227,000 บาท   
    6.1   คา่ไฟฟ้า จ านวน 130,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส านกังาน และคา่ไฟฟ้าศนูย์พฒันา 

เด็กเล็ก องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
 

      

    6.2   คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 12,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัส านกังานองค์การบรหิารสว่น

ต าบลขนาบนาก       

    6.3   คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิดวงตรา

ไปรษณีย์ ฯลฯ       

    6.4   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่อนิเตอร์เน็ต คา่โทรภาพ คา่วทิยุสือ่สาร คา่

สือ่สารผา่นดาวเทียม 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
         

      

   งบลงทุน รวม 144,600 บาท   
    7. คา่ครุภณัฑ ์ รวม 144,600 บาท   
    7.1  ครุภณัฑ์ส านกังาน         
         เครือ่งปรบัอากาศ จ านวน 30,600 บาท   

      

  
 จดัหาเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน  

ขนาด 20,000 บทีียู  จ านวน 1 เครือ่ง พรอ้มตดิต ัง้ ตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ ฉบบัเดอืน
ธนัวาคม 2561  
 เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น  
คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป  
1. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 20,000 บทีียู  
2. ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
3. เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความ
เย็น ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทีียูตอ้ง 
ไดร้บั การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5  
4. ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้
หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบาย ความรอ้นจากโรงงาน
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เดยีวกนั  
5. มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6. การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจาก
ขอ้ 3) นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคาแลว้ เพือ่เป็นการ
ประหยดัพลงังานควรพจิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีม่คีา่
ประสทิธภิาพพลงังานตามฤดกูาล(SEER)    สงูกวา่   
7. การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 
(1)แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดงัน้ี สวติซ์ 1 ตวั 
    ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4  เมตร สายไฟยาวไม ่
    เกนิ 15 เมตร  
8. คา่ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ (กรณีตอ้งการแสดงคา่ตดิต ัง้แยก
จากราคาเครือ่งปรบัอากาศ)  
1) ชนิดต ัง้พื้นหรือชนิดแขวน  
- ขนาดไมต่ ่ากวา่ 13,000 บทีียู 4,000 บาท  
- ขนาดไมต่ ่ากวา่ 40,000 บทีียู 5,500 บาท  
2) ชนิดตูต้ ัง้พื้น ขนาดไมต่ ่ากวา่ 33,000 บทีีย ู5,000 บาท  
- ขนาดไมต่ ่ากวา่ 42,000 บทีียู 6,000 บาท  
3) ชนิดตดิผนงั ขนาด 12,000 – 24,000 บทีีย ู3,000 บาท 
-เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ 

      
  

        
    7.2  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
        เครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี จ านวน 15,000 บาท   

      

  
 คณุลกัษณะพื้นฐาน 

- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครือ่งเดยีวกนั 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 18 หน้าตอ่นาที(ppm) 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์สสี าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย 
กวา่ 18 หน้าตอ่นาที(ppm) 
- มหีน่วยความจ า(memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และส)ีได ้
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุ ไมน้่อย 
กวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า 
- สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา 
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็น 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่(interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง หรือ สามารถใชง้านผา่น
เครือขา่ยไรส้าย wi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4,Letter,Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์  
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนมนีาคม 2562  
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    7.3  ครุภณัฑ์อืน่         
        โครงการจดัหาซุม้เฉลมิพระเกียรต ิ จ านวน 89,000 บาท   

      

  
 เพือ่จดัหาซุม้เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

(รชักาลที ่10)พรอ้มตดิต ัง้ จ านวน 1 ซุม้ ขนาดฐานกวา้ง  
2.40 เมตร สงู 4.20 เมตร ตราสญัลกัษณ์สูง 0.50 เมตร 
ขนาดฐานสูง 1.20 เมตร  จากฐานถงึยอดซุม้สงู 3.00 เมตร 
-พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
2560 
-ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและบรหิาร
พสัดภุาครฐั 2560 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) หน้า129 ล าดบัที ่4 
 
 

      

    7.4  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์         
        คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ประกอบ ดดัแปลง ปรบัปรุง ซอ่มแซม  

บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ หรือรายจา่ยอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

      

   งบรายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท   
    รายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท   
    8.  รายจา่ยอืน่         
     8.1 โครงการตดิตามประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์การบรหิารจดัการ 

      ทีด่ ีอบต.ขนาบนาก 
จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตดิตาม  

  ประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์การบรหิารจดัการทีด่ี อบต. 
  ขนาบนาก โดยมคีา่ใชจ้า่ย ประกอบดว้ย  
  คา่ใชจ้า่ยในการจา้งหน่วยงานภายนอกในการประเมนิความ 
  พงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ตีอ่ อปท. 
 -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หน้า 107 ล าดบัที ่256 
 

      

   งบเงนิอุดหนุน รวม 22,000 บาท   
    9.  เงนิอดุหนุน รวม 22,000 บาท   
    9.1  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ         
       1. โครงการจดังานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

      สมเด็จพระนางเจา้สทุดิา  พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ      
จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  
   เพือ่อดุหนุนงบประมาณใหก้บัทีท่ าการปกครองอ าเภอ  

  ปากพนงั ในโครงการจดังานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิ 
  พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิล 
  ลกัษณ พระบรมราชนีิ (วนัที ่3 มถิุนายน) ประจ าปี 
  พุทธศกัราช 2563 เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัจดัสถานทีเ่ต็นท์ 
  ขนาดใหญ ่ต ัง้โตะ๊หมูบ่ชูา เครือ่งจตุปจัจยัไทยธรรมธรรม 
  ขา้วสาร อาหารแหง้ ฯลฯ 
 -พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น 
  ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
 -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร 
   ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  -หนงัสอืทีว่า่การอ าเภอปากพนงั ที ่นศ 0718/ว 182  
   ลงวนัที ่29 พ.ค.2562 เรือ่งการเสนอโครงการ/กจิกรรม 
   ขอรบัเงนิอดุหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ล าดบั 
   ที ่264  
 

      



21 
 

 

     2.  โครงการจดังานพระราชพธิีวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 
      พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ์บดนิทรเทพยวรางกูร 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  
   เพือ่อดุหนุนใหก้บัทีท่ าการปกครองอ าเภอปากพนงั ใน     

  โครงการจดังานพระราชพธิีวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 
   พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ์บดนิทรเทพยวรางกูร 
   (วนัที ่28 กรกฏาคม 2563) เป็นคา่จา้งท าภตัตาหารเพล  
   คา่จดัจา้งตกแตง่ประดบับรเิวณทีป่ระกอบพระราชพธิี จดัซ้ือ 
   ผา้ระบายตา่ง ๆ ฯลฯ 
 -พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร 
  ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- หนงัสอืทีว่า่การอ าเภอปากพนงั ที ่นศ   0718/ ว 255  
   ลงวนัที ่30 เมษายน 2562  เรือ่ง การเสนอโครงการ/ 
   กจิกรรมขอรบัเงนิอดุหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) หน้า 110 ล าดบัที ่265  
 

      

     3.  โครงการจดังานรฐัพธิีถวายบงัคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ 
      พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พระปิยมหาราชเจา้) 

จ านวน 3,000 บาท 

  

      

  
   เพือ่อดุหนุนงบประมาณใหก้บัทีท่ าการปกครองอ าเภอ 

  ปากพนงั ในโครงการจดังานรฐัพธิีถวายบงัคมพระบรมรูป  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั(พระปิยมหาราชเจา้) 
ประจ าปี 2563 เป็นคา่เชา่เต็นท์โคง้ขนาดใหญ่ คา่จดัจ้าง
ประดบัตกแตง่สถานที ่ คา่เชา่เครือ่งขยายเสยีง ฯลฯ  
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-หนงัสอืทีว่า่การอ าเภอปากพนงั ที ่นศ 0718/ว 255 ลง
วนัที ่30 เมษายน 2562 เรือ่ง การเสนอโครงการ/กจิกรรม
ขอรบัเงนิอดุหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หน้า 111 ล าดบัที ่268 
 

      

     4.  โครงการจดังานรฐัพธิีวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
      พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 

จ านวน 4,000 บาท 

  

      

  
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กท่ีท่ าการปกครอง 

  อ าเภอปากพนงั ในโครงการจดังานรฐัพธิีวนัคลา้ย 
  วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา 
  ภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร  (รชักาล 9)  
  (วนัที ่13 ตลุาคม) เป็นคา่เชา่เต็นท์ คา่จดัจา้งประดบัตกแตง่ 
   สถานที ่คา่เชา่เครือ่งขยายเสยีง และคา่วสัดุอปุกรณ์ตา่ง ๆ  
 -พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 
   2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  
  เงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
 - หนงัสอืทีว่า่การอ าเภอปากพนงั ที ่นศ  0718/ว 255  
   ลงวนัที ่30 เมษายน 2562 
  เรือ่ง การเสนอโครงการ/กจิกรรมขอรบัเงนิอดุหนุน 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
  หน้า 110 ล าดบัที ่266 
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 5. โครงการจดังานรฐัพธิีวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 

     เจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
     มหาภมูพิลอดลุยเดช 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  
 อดุหนุนงบประมาณใหแ้กท่ีท่ าการปกครองอ าเภอปากพนงัใน

โครงการจดังานรฐัพธิีวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช
(วนัที ่12 สงิหาคม 2563) 
เป็นคา่จดัจา้งท าภตัตาหารเพลและจตปุจัจยัไทยธรรมถวาย
พระสงฆ์,จดัจา้งตกแตง่ประดบับรเิวณทีป่ระกอบพระราชพธิี ,
คา่จดัซ้ือผา้ระบายตา่ง ๆ ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-หนงัสอืทีว่า่การอ าเภอปากพนงั ที ่นศ 0718/ ว 255 
ลงวนัที ่30 เมษายน 2562 เรือ่ง การเสนอโครงการ/กจิกรรม
ขอรบัเงนิอดุหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ล าดบั
ที ่267 
 

 

      

  งานบรหิารงานคลงั รวม 2,975,260 บาท   
   งบบุคลากร รวม 2,043,460 บาท   
    1.  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,043,460 บาท   
    1.1   เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,510,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง ผอ.กอง

คลงั ,นกัวชิาการคลงั,นกัวชิาการจดัเก็บรายได,้เจา้พนกังาน
พสัด,ุเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 

      

    1.2   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 3,780 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง  

เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี       

    1.3   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยกองคลงั 

      

    1.4   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 468,120 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ยเจ้า

พนกังานจดัเก็บรายได,้ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ,ผูช้ว่ยเจา้
พนกังานพสัด ุ 

      

    1.5   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 19,560 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ย

เจา้พนกังานจดัเก็บรายได,้ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ,ผูช้่วยเจา้
พนกังานพสัดุ 
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   งบด าเนินงาน รวม 888,000 บาท   
    2. คา่ตอบแทน รวม 343,000 บาท   

    2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 
       สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แก ่อปท. เชน่ 
- เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
- คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ  
- คา่ตอบแทนคณะกรรมการตา่ง ๆ เชน่ ก าหนด
รา่ง TOR คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คา่ตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานจา้ง  
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

    2.2   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนของพนกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้ง ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตหิรือเป็นกรณี
เรง่ดว่นและมสีทิธเิบกิคา่ตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 

      

    2.3   คา่เชา่บา้น จ านวน 228,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง ผอ.กอง

คลงั,นกัวชิาการคลงั,นกัวชิาการจดัเก็บรายได,้เจา้พนกังาน
พสัด,ุเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี และพนกังานในต าแหน่ง
อืน่ ๆ ทีโ่อนยา้ยมาปฏบิตังิานใหม ่

      

    2.4   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือบตุรของพนกังานสว่นต าบล สงักดั

กองคลงั องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก       

    3. คา่ใชส้อย รวม 430,000 บาท   
       1. รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 30,000 บาท   

      

  
   เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 

- คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ  
- คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื 
- คา่จา้งเหมาบรกิารตดิต ัง้ระบบอนิเตอร์เน็ต 
- คา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยได ้  
  ตามระเบยีบฯ 

      

    3.2  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย  
        หมวดอืน่ ๆ 

      
  

         1.  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท   

      

  
      ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

     สมัมนา และเดนิทางไปราชการ เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ  
     คา่เชา่ทีพ่กัและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ 
     หรือไปอบรมสมัมนาศกึษาดงูานของพนกังานสว่นต าบล 
     พนกังานจา้งหรือผูม้สีทิธอิืน่ตามระเบยีบ กฎหมายก าหนด   
    - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
      คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ 
      เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข 
      เพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
     -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า106  
      ล าดบัที ่253 
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        2. คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน จ านวน 80,000 บาท   

      

  
    ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัคา่ธรรมเนียม   

   และคา่ลงทะเบยีน ในการฝึกอบรม สมัมนาของ 
   พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธ ิ
   อืน่ตามระเบยีบกฎหมายก าหนด 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ 
     ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ 
     เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข 
     เพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
   - แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106  
     ล าดบัที ่253 
   

      

        3.  โครงการประชาสมัพนัธ์การเสยีภาษี จ านวน 30,000 บาท   

      

  
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการประชาสมัพนัธ์การ 

     เสยีภาษี เชน่ คา่ป้ายไวนิล ,ป้ายประชาสมัพนัธ์,คา่รถ 
     แห,่และคา่วสัดอุุปกรณ์ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
     - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร 
       สว่นต าบล  พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 
       2562 
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนที ่
       ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่น 
       ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2550 
     -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108  
       ล าดบัที ่258 
 

      

         4.  โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จ านวน 200,000 บาท   

      

  
       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและ 

      ทะเบยีนทรพัย์สนิ เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร,คา่จา้งเหมาบคุคล 
      เพือ่ส ารวจขอ้มลู,คา่วสัดแุละอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีส่ามารถเบกิ 
      ไดต้ามระเบยีบฯ  
      - พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น 
        ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนทีภ่าษี 
        และทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
        พ.ศ. 2550 
       -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
        หน้า 107 ล าดบัที ่257 
 

      

            5.  คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท   

      

  
      เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมรกัษา 

     ทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความดูแลของ อบต. เพือ่ใหส้ามารถใช ้
     งานไดต้ามปกต ิ
 

      

    4. คา่วสัด ุ รวม 90,000 บาท   
    4.1  วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา แบบ

พมิพ์ แฟ้ม ดนิสอ หมกึถา่ยเอกสาร วสัดุส านกังานอืน่ ๆ  
ทีส่ามารถเบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ 
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    4.2  วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ กระดาษ

ตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมา้ส์ และวสัดุคอมพวิเตอร์อืน่ ๆ ทีส่ามารถ
เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ 

      

    5. คา่สาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท   
    5.1  คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 25,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิดวงตรา

ไปรษณีย์ยากร ฯลฯ 

 
      

   งบลงทุน รวม 43,800 บาท   
    6. คา่ครุภณัฑ ์ รวม 43,800 บาท   
    6.1  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
       1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท   

      

  
 เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) 
คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 Core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณี
ทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนัขนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 MB 
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
1. เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
2.มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 2GB หรือ 
3.มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มี
ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ไม่
น้อยกวา่ 3 ชอ่ง 
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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     2. เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ 
     พมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครือ่ง 

จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  
  คณุลกัษณะพื้นฐาน 

- เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครือ่ง
เดยีวกนั 
- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 27 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 8 ภาพ ตอ่นาที (ipm) 
- มคีวามเร็วในการพมิพ์สสี าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อย
กวา่ 15 หน้าตอ่นาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอ่นาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั(ิAuto Document Feed) 
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า 
-สามารถท าส าเนาไดส้งูสุดไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา 
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย Wi-Fi        
(IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4,Letter,Legal และ Custom 

      

      
  

        
     3.  เครือ่งส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,800 บาท   

      

  
  เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จ านวน 1 เครือ่ง 

 คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาท ี
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
   

  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 22,000 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 22,000 บาท   
    1. คา่ใชส้อย รวม 22,000 บาท   
    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 

       หมวดอืน่ ๆ 
      

  
     1. โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชว่ง 

     เทศกาลส าคญั เชน่เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
จ านวน 22,000 บาท 

  

      

  
  ส าหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนั 

 และลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาล  
 ส าคญั เชน่ คา่ไวนิลพรอ้มโครงเครา้,คา่จดัท า แผน่พบั ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การ 
 บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7  
พ.ศ.2562  
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ  
จา่ยเงนิ การฝากเงนิ ฯลฯ 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) หน้า 98 ล าดบัที ่231 
 
 
 
 

      

 แผนงานการศกึษา 
   

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,601,480 บาท   
   งบบุคลากร รวม 1,422,480 บาท   
    1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,422,480 บาท   
    1.1  เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,224,480 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง

นกัวชิาการศกึษา ,ครูผูด้แูลเด็ก 

 
      

    1.2  เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 6,360 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ(พ.ส.ร.) 

 
      

    1.3  เงนิวทิยฐานะ จ านวน 21,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะส าหรบัครูสงักดัองค์การบรหิารสว่น

ต าบลขนาบนาก 
 
 

      

    1.4  คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 170,640 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในต าแหน่งผูดู้แลเด็ก

(ทกัษะ) 
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   งบด าเนินงาน รวม 179,000 บาท   
    2. คา่ตอบแทน รวม 94,000 บาท   
    2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 

       สว่นทอ้งถิน่ 
จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แก ่อปท. เชน่ 
-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
-คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ  
-คา่ตอบแทนคณะกรรมการตา่ง ๆ เชน่ คณะกรรมการก าหนด
รา่ง TOR คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการ
ตรวจงานจา้ง 
-คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

    2.2  คา่เชา่บา้น จ านวน 60,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง

นกัวชิาการศกึษา และพนกังานในต าแหน่งอืน่ ๆ ในสงักดั ที่
โอนยา้ยมาปฏบิตังิานใหม ่

      

    2.3  เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 9,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น

ต าบล       

    3.  คา่ใชส้อย รวม 85,000 บาท   
     3.1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 5,000 บาท   

      

  
   เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 

  -คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
  -คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื 
  -คา่จา้งเหมาบรกิารตดิต ัง้ระบบอนิเตอร์เน็ต 
  -คา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ 

      

        3.2 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 
           รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

      
  

          1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท   

      

  
      ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สมัมนา และ 

      เดนิทางไปราชการ เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
      และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือ 
     ไปอบรม สมัมนา ศกึษาดงูานของพนกังานสว่น 
     ต าบล พนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธอิืน่ตามระเบยีบ 
     กฏหมายก าหนด 
    -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
     คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที ่
     ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
    -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
     หน้า 106 ล าดบัที ่253 
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         2. คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน จ านวน 30,000 บาท   

      

  
     ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัคา่ธรรมเนียม  

    และคา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม สมัมนาของ 
    พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธ ิ
    อืน่ตามระเบยีบกฏหมายก าหนด 
   -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  
    คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที ่
    ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
  -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106  
   ล าดบัที ่253 
 
 

      

  งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 2,979,476 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 1,378,024 บาท   
    1. คา่ใชส้อย รวม 669,030 บาท   
    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 

       หมวดอืน่ ๆ 
      

  
     1. โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 150,000 บาท   

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานวนัเด็ก

แหง่ชาต ิโดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่,คา่อาหารกลางวนัและเครือ่งดืม่,คา่น ้า,น ้าแข็ง,คา่จา้ง
เหมาสถานที ่,คา่ของรางวลั,คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 2873 ลงวนัที ่20 ธ.ค.2560 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดั
งานวนัเด็ก 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ล าดบัที ่160 
 
   

      

     2. โครงการทศันะศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที ่ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการทศันะศกึษาแหลง่

เรียนรูน้อกสถานที ่โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่จา้งเหมารถ
โดยสารประจ าทาง,คา่อาหารและเครือ่งดืม่,คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565)  หน้า 71 ล าดบัที ่149 
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     3. โครงการสง่เสรมิการเรียนรูเ้ด็กปฐมวยั ทอ้งถิน่ไทย  
     ผา่นการเลน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิการเรียนรู้

เด็กปฐมวยั ทอ้งถิน่ไทย ผา่นการเลน่ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบ 
ดว้ย คา่จดัหาวสัดทุีใ่ชใ้นการสรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปญัญา 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
-พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 
-หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.4/ว 3679 ลงวนัที ่
13 พ.ย.2561 เรือ่ง การด าเนินโครงการสง่เสรมิการเรียนรู้
เด็กปฐมวยั ทอ้งถิน่ไทย ผา่นการเลน่ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ล าดบัที ่153 
 

      

     4.  โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 439,030 บาท   

      

  
  เพือ่จา่ยเป็น 

4.1 คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก 
      ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท  
      จ านวน 4 คน    
      รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 8,000 บาท 
 
4.2 คา่อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันา 
      เด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย์ ไดแ้ก ่
   - ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
   - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นขนาบนาก 
     รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้  294,000 บาท 
 
4.3 คา่จดัการเรียนการสอนของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
      จ านวน 2 ศนูย์ ไดแ้ก ่
   - ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
   - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นขนาบนาก 
     รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้  102,000  บาท  
 
4.4 คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
      (คา่หนงัสอืเรียน,คา่อุปกรณ์การเรียน,คา่เครือ่งแบบ 
       นกัเรียน,คา่กจิกรรมพฒันานกัเรียน)  
       จ านวน 2 ศนูย์ ไดแ้ก ่
      - ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
      - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นขนาบนาก 
        รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้  35,030  บาท  
 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตาม พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 
-หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3886 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

      

  
 

-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า71 ล าดบัที ่151 
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    2. คา่วสัด ุ รวม 708,994 บาท   
    2.1  คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 708,994 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสริม(นม) ใหก้บั 

1.ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย์  ไดแ้ก ่
  - ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
  - ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบา้นขนาบนาก 
2.โรงเรียนในสงักดั สพฐ.ในพื้นที ่
    จ านวน 4 โรงเรียน ดงัน้ี 
  - โรงเรียนวดัขนาบนาก 
  - โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง 
  - โรงเรียนบา้นน าทรพัย์ 
  - โรงเรียนบา้นบางตะลุมพอ 
    แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
    หน้า 73 ล าดบัที ่158  

      

   งบเงนิอุดหนุน รวม 1,601,452 บาท   
    3. เงนิอดุหนุน รวม 1,601,452 บาท   
    3.1  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ         
     1. โครงการคา่ยจรยิธรรมนกัเรียน จ านวน 82,400 บาท   

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนในโครงการคา่ยจรยิธรรมนกัเรียน แก ่  

 โรงเรียนในสงักดั สพฐ. ไดแ้ก ่
-โรงเรียนวดัขนาบนาก       จ านวน  21,280  บาท 
-โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง      จ านวน  27,200  บาท 
-โรงเรียนบา้นบางตะลุมพอ จ านวน 19,520   บาท 
-โรงเรียนบา้นน าทรพัย์      จ านวน 16,200   บาท 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
  พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุน 
  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2559 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ล าดบัที ่163 
 
 

      

     2.  โครงการพฒันาผูน้ าเยาวชน จ านวน 92,040 บาท   

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนในโครงการพฒันาผูน้ าเยาวชน แก ่

โรงเรียนในสงักดั สพฐ. ไดแ้ก ่
- โรงเรียนวดัขนาบนาก       จ านวน  25,132  บาท 
- โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง      จ านวน  23,800  บาท 
- โรงเรียนบา้นบางตะลุมพอ  จ านวน 15,900   บาท 
- โรงเรียนบา้นน าทรพัย์       จ านวน 27,208   บาท 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ 
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
 หน้า 74 ล าดบัที ่162  
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     3. อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนในสงักดั สพฐ. จ านวน 1,427,012 บาท   

      

  
 เพือ่อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนในสงักดั

สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก ่
- โรงเรียนวดัขนาบนาก 
- โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง 
- โรงเรียนบา้นน าทรพัย์ 
- โรงเรียนบา้นบางตะลุมพอ 
- พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล 
  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิาร   
 พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ อปท. 
 พ.ศ.2559 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 74 ล าดบั 164 
 
 

      

 แผนงานสาธารณสขุ 
 
   

  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 434,000 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 234,000 บาท   
    1. คา่ตอบแทน รวม 144,000 บาท   
        คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 

    สว่นทอ้งถิน่ 
จ านวน 144,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่เป็นเงนิคา่ป่วยการ ส าหรบันกับรบิาลทอ้งถิน่ ขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลขนาบนาก จ านวน 2 คน คนละ 6,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัร
บรบิาลทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และการเบกิ
คา่ใชจ้า่ย พ.ศ.2562 
 

      

    2. คา่ใชส้อย รวม 90,000 บาท   
     2.1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 20,000 บาท   

      

  
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการส ารวจจ านวนสนุขั/แมว ท ัง้ทีม่ ี

  เจา้ของและไมม่เีจา้ของ ตวัละ 6 บาทตอ่ปี  โดยท าการส ารวจ 
  ปีละ 2 คร ัง้ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค 
  พษิสนุขับา้ 
- พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 
- หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/   
  ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง  
  การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ 
  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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   2.2 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 
           รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

      

  
          1. โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ จ านวน 70,000 บาท   

      

  
       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสตัว์ปลอดโรค คน 

      ปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานสมเด็จพระ 
      เจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์  อคัราชกุมารี 
      กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี โดยมคีา่ใชจ้า่ย 
      ประกอบดว้ย คา่วสัดวุทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ คา่จา้งฉีด 
      วคัซีน,คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ 
     -เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล 
      พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562  
     -พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
      พ.ศ. 2560 
     -ระเบบีกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ  
      บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
     -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ 
      จา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บ รกัษาเงนิ ฯลฯ 
     -แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หน้า83ล าดบั196 
 
 

      

   งบเงนิอุดหนุน รวม 200,000 บาท   
    3. เงนิอดุหนุน รวม 200,000 บาท   
    3.1 เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์         
      1. โครงการตามพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ จ านวน 200,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้น  

หมูท่ี ่1 -10 ในการด าเนินโครงการตามพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุ หมูบ่า้นละ 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3886  
 ลงวนัที ่28 ม.ิย.2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ล าดบัที ่214 
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 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 
   

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 431,640 บาท   
   งบบุคลากร รวม 311,640 บาท   
    1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 311,640 บาท   
    1.1  เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 311,640 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่งนกัพฒันา

ชุมชน       

   งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท   
    2. คา่ตอบแทน รวม 100,000 บาท   

    2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 
       สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แก ่อปท. เชน่ 
-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
-คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ 
-คา่ตอบแทนคณะกรรมการตา่ง ๆ เชน่ คณะกรรมการ
ก าหนด TOR คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง คณะกรรมการตรวจงานจา้ง 
-คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

    2.2  คา่เชา่บา้น จ านวน 60,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง

นกัพฒันาชุมชน และพนกังานในต าแหน่งอืน่ ๆ ในสงักดั ที่
โอนยา้ยมาปฏบิตังิานใหม ่

      

    2.3  เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 25,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น

ต าบล       

    3. คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท   

   
 3.1  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ 
 

      

  
     1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
 ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สมัมนา และเดนิทาง

ไปราชการ เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม
สมัมนา ศกึษาดูงานของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง หรือ
ผูม้สีทิธอิืน่ตามระเบยีบกฏหมายก าหนด 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ล าดบั 253 
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     2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน จ านวน 10,000 บาท   

      

  
 ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัคา่ธรรมเนียมและ

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม สมัมนาของพนกังานสว่น
ต าบล พนกังานจา้ง หรือผูม้ีสทิธอิืน่ตามระเบยีบกฏหมาย
ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิน่ พ.ศ.2555 และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ล าดบั 253 
 
 

      

  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท   
    1. คา่ใชส้อย รวม 10,000 บาท   
    1.1  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 

        หมวดอืน่ ๆ 
      

  

     1. โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหาความรุนแรงตอ่เด็ก สตรี และ 
     บคุคลในครอบครวั 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาความรุนแรงตอ่เด็ก สตรี และบคุคลในครอบครวั โดยมี
คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่อาหาร,คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 
คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ,คา่ตอบแทนวทิยากร ,คา่เอกสารส าหรบั
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562  
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.
2560 ฯลฯ 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ
จา่ยเงนิ การฝากเงนิ  การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิ
ของ อปท. 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่3 พ.ศ.2558 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ล าดบัที ่170 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,297,087 บาท   
   งบบุคลากร รวม 1,512,087 บาท   
    1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,512,087 บาท   
    1.1  เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 832,047 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการกองชา่ง,นายช่างโยธา และต าแหน่งอืน่ ๆ ในสงักดั       

    1.2  เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 21,300 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานสว่นต าบล ในต าแหน่ง

นายชา่งโยธา       

    1.3  เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นต าบลใน

ต าแหน่งผูอ้ านวยการกองช่าง       

    1.4  คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 580,320 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้่วยนาย

ชา่งโยธา,ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ,ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า
คนงาน และต าแหน่งอืน่ ๆ ในสงักดั 

      

    1.5  เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 36,420 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ย

นายชา่งโยธา,ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ,ผูช้่วยนายชา่งไฟฟ้า
,คนงาน และต าแหน่งอืน่ ๆ ในสงักดั 

 

      

   งบด าเนินงาน รวม 618,000 บาท   
    2. คา่ตอบแทน รวม 333,000 บาท   
    2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 

      สว่นทอ้งถิน่ 
จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แก ่อปท. เชน่ 
-เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
-คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ 
-คา่ตอบแทนคณะกรรมการตา่ง ๆ เชน่ คณะกรรมการก าหนด
TOR คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจ
รบัการจา้ง คา่ควบคมุงาน 
-คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

      

    2.2  คา่เชา่บา้น จ านวน 108,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการกองชา่ง,นายช่างโยธา,และพนกังานในต าแหน่ง
อืน่ ๆ ทีโ่อนยา้ยมาปฏบิตังิานใหม ่
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    2.3  เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 25,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น

ต าบล สงักดักองชา่ง องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก       

    3. คา่ใชส้อย รวม 120,000 บาท   
     3.1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 10,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 

-คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ  
-คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื 
-คา่จา้งเหมาบรกิารตดิต ัง้ระบบอนิเตอร์เน็ต 
-คา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยไดต้ามระเบียบฯ 

      

         3.2 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 
            รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

      
  

           1. คา่เดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
       ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สมัมนา และ 

      เดนิทางไปราชการ เชน่ คา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
      และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไป 
      อบรม สมัมนา ศกึษาดงูานของพนกังานสว่นต าบล  
      พนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธอิืน่ตามระเบยีบกฎหมายก าหนด 
      -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
       ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 
        2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั 
      -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า106 ล าดบั 
       ที ่253 
 

      

           2.  คา่ธรรมเนียมคา่ลงทะเบยีน จ านวน 30,000 บาท   

      

  
       ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัคา่ธรรมเนียมและ 

      คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม สมัมนาของพนกังานสว่น 
      ต าบล พนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธอิืน่ตามระเบยีบกฎหมาย 
      ก าหนด 
     -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยใน 
      การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
      และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจุบนั  
     -แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ล าดบั 
      ที ่253 
 

      

               3. คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท   

      

  
       เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงและซอ่มแซมทรพัย์สนิขององค์การ 

      บรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
 

      

    4. คา่วสัด ุ รวม 165,000 บาท   
         4.1  วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท   

      

  
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา แบบ    

   พมิพ์ แฟ้ม ดนิสอ  หมกึถา่ยเอกสาร ฯลฯ 
 

      

         4.2 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 50,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและ

วทิยุ เชน่ หลอดไฟ สายไฟ และอปุกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ       
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      4.3  วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 60,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไม ้ปนูซีเมนต์ ยาง 

มะตอย ตะป ูเหล็ก ทอ่ระบายน ้าขนาดตา่ง ๆ ฯลฯ       

      4.4  วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล เบนซนิ แกส๊หุงตม้ น ้ามนั 

จารบ ีน ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ       

      4.5  วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ กระดาษ

ตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมา้ส์ ฯลฯ       

   งบลงทุน รวม 167,000 บาท   
    5. คา่ครุภณัฑ ์ รวม 167,000 บาท   
    5.1 ครุภณัฑ์การเกษตร         
      1. เครือ่งสบูน ้าแบบจมน ้าขนาด 2 แรงมา้ จ านวน 140,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้าแบบ

จมน ้า ขนาด 2 แรงมา้ จ านวน 4 เครือ่ง โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 
- เครือ่งสูบน ้าแบบจม ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงมา้(HP) 
- ใบพดัท าดว้ยสแตนเลส 
- ปรมิาณน ้าสบูไดไ้มน้่อยกวา่  120 ลติรตอ่นาที 
- อปุกรณ์ประกอบดว้ยเครือ่งสบูน ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งมี
ครบชุดพรอ้มทีจ่ะใชง้านได้ 
- หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 ม.ิย.
2559  
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ล าดบัที ่10 
 

      

    5.2  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         
       1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท   

      

  
 เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 

(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) 
คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 Core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณี
ทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนัขนาด
ไมน้่อยกวา่ 8 MB 
- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
1. เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
2.มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 2GB หรือ 
3.มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 2 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มี
ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 
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- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ไม่
น้อยกวา่ 3 ชอ่ง 
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนมนีาคม 2562  

      
  

        
     2. เครือ่งส ารองไฟ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
 เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เครือ่ง 

คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 800 VA  ( 480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาท ี
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนมนีาคม 2562  
 
 

      

  งานไฟฟ้าถนน รวม 3,663,400 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท   
    1. คา่ใชส้อย รวม 120,000 บาท   
     รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

คา่จา้งออกแบบ จา้งควบคมุงานกอ่สรา้ง 
 

จ านวน 
 

120,000 
 
บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งออกแบบ จา้งควบคมุงานกอ่สรา้ง ใหแ้ก่

เอกชนหรือนิตบิคุคล และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยได้
ตามระเบยีบฯ 
- ปฏบิตัติามกฏกระทรวง เรือ่ง ก าหนดอตัราคา่จา้งใหผู้ใ้ห้
บรกิารงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง พ.ศ.2562  
ลงวนัที ่15 กรกฏาคม 2562 
 

      

   งบลงทุน รวม 3,260,500 บาท   
    2. คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 3,260,500 บาท   
    2.1 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

 
      

  

     1. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายดอนชายโข ้หมูท่ี ่10 
     ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จ านวน 738,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล.สายดอนชายโข ้หมูท่ี1่0

ต าบลขนาบนาก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีถ่นน คสล.ไมน้่อยกวา่ 1,200ตร.ม.
พรอ้มไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)   
-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39  ล าดบัที ่ 33 
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 2. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นทา่นา-สะพานต าเสก  

    หมูท่ี ่4,5 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั 
    นครศรีธรรมราช 

จ านวน 787,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นทา่นา-สะพานต าเสก

หมูท่ี ่ 4,5  ต าบลขนาบนาก  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความ
ยาว 320 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีถ่นน คสล.ไมน้่อย
กวา่ 1,280  ตร.ม.  พรอ้มไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร 
พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด)   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ล าดบัที ่ 51 
 
 

      

    
 3. โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายสะพานตนีตกิ-บา้นนายเอือ้น 

    หมูท่ี ่6 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั 
    นครศรีธรรมราช 

จ านวน 1,058,000 บาท 

  

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล.สายสะพานตนีตกิ-บา้นนาย

เอือ้น  หมูท่ี ่ 6  ต าบลขนาบนาก  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ความยาว 430 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีถ่นน 
คสล.ไมน้่อยกวา่ 1,720  ตร.ม. พรอ้มไหลท่างหนิคลุกขา้ง
ละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด)   
-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไ้ข คร ัง้ 1/2562 
 หน้า 1  ล าดบัที ่1 
 
 

      

     4.  โครงการตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี ่4 ต าบล 
     ขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จ านวน 75,900 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นทีบ่รเิวณ

ถนนบา้นนายวนิยั-บา้นนายพวน-ทางเขา้บา้นนางเหม  
คงละออ  หมูท่ี ่4 ต าบลขนาบนาก โดยใชห้ลอดไฟยาว 
นิออน LED พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด รวม 19 จุด (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด)  
-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า39  ล าดบัที ่ 35 
 
 

      

    

 5. โครงการตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี ่5 ต าบลขนาบนาก  
     อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช   
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นทีบ่รเิวณ   
    สะพานต าเสก-บา้นนางดบั นาคราช  หมูท่ี ่5 ต าบลขนาบนาก 
   อ าเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใชห้ลอดไฟยาว 
   นิออน LED พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด รวม 6 จุด (ตามแบบ อบต. 
   ก าหนด) 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น 
    ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 
   -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ล าดบัที ่36 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,200
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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6. โครงการตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี ่7 ต าบลขนาบนาก 
    อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
จ านวน 

 
62,100 

 
บาท 

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบรเิวณสะพาน

บา้นนางเฉลา-ทางเขา้บา้นนายจวน พรหมแกว้  หมูท่ี ่7 ต าบล
ขนาบนาก โดยใชห้ลอดไฟยาวนิออน LED พรอ้มอปุกรณ์ครบ
ชุด รวม 15 จุด (ตามแบบ อบต.ก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40 ล าดบัที ่ 37 
 
 

      

     7. โครงการตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี ่9 ต าบลขนาบนาก 
     อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จ านวน 53,300 บาท 

  

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบรเิวณ บา้น

นางจรวย กลิน่ข า – สามแยกทางเขา้วดัโคกแสง หมูท่ี ่9  
ต าบลขนาบนาก โดยใชห้ลอดไฟยาวนิออน LED พรอ้ม
อปุกรณ์ครบชุด รวม 14 จุด (ตามแบบ อบต.ก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40 ล าดบัที ่ 38 
 
 

      

     8. โครงการปรบัปรุงระบบบอ่บาดาลบา้นเกาะฝ้าย หมูท่ี ่7   
     ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จ านวน 464,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงระบบบอ่บาดาล (บา้นเกาะฝ้าย)  

หมูท่ี ่ 7 ต าบลขนาบนาก  โดยท าการขดุเจาะบอ่บาดาลพรอ้ม
ตดิต ัง้อุปกรณ์  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)   
-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 38ล าดบัที ่ 31 
 
 

      

   งบเงนิอุดหนุน รวม 282,900 บาท   
    3. เงนิอดุหนุน รวม 282,900 บาท   

   

 3.1 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 
 
1. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
     หมูท่ี ่5  ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จ านวน 31,000 บาท 

  
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาดสาย 
    ไฟฟ้า  สาธารณะและตดิต ัง้มเิตอร์ไฟฟ้า หมูท่ี ่5 ต าบลขนาบนาก 
    ระยะทาง 360 เมตร 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7  พ.ศ.2562 
    -แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ล าดบัที ่42 
 

      

  
 
 
 
 
 
 

 
 

จ านวน 

 
 

31,000 

 
 
บาท 

  



42 
 

 
 

     2. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
     หมูท่ี ่7 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนงั จ. นครศรีธรรมราช 

จ านวน 67,150 บาท 

  

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาด  

 สายไฟฟ้าสาธารณะและตดิต ัง้มเิตอร์ไฟฟ้า หมูท่ี ่7 ต าบล 
 ขนาบนาก ระยะทาง 850 เมตร  
-เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น 
 ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565) หน้า  42 ล าดบัที ่ 43 
 
 

      

     3. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
     หมูท่ี ่9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 

จ านวน 86,500 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาด

สายไฟฟ้าสาธารณะและตดิต ัง้มเิตอร์ไฟฟ้า หมูท่ี ่9 ต าบล 
ขนาบนาก  ระยะทาง 1,100 เมตร   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 42 ล าดบัที ่ 44 
 

      

     4. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
     หมูท่ี ่4 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนงั จ. นครศรีธรรมราช 

จ านวน 98,250 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาด

สายไฟฟ้าสาธารณะและตดิต ัง้มเิตอร์ไฟฟ้า หมูท่ี ่4 ต าบล 
ขนาบนาก  ระยะทาง 1,230 เมตร   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 41 ล าดบัที ่ 41 
 

      

  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 
   

  งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 95,000 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท   
    1. คา่ใชส้อย รวม 95,000 บาท   
    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 

       หมวดอืน่ ๆ 
      

  
     1. โครงการกฎหมายจราจรใหก้บัเด็กและเยาวชน จ านวน 25,000 บาท   

      

  
 ส าหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการกฏหมายจราจรใหก้บัเด็กและ

เยาวชน เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร,คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่,
คา่อาหารกลางวนั,คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์,คา่วสัดใุนการจดั
กจิกรรม,คา่เอกสารและอปุกรณ์เครือ่งเขยีน ฯลฯ 
- พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 (4) การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
-พระราชบญัญตัป้ิองกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550 
-พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ล าดบัที ่184 
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     2. โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในชุมชน จ านวน 10,000 บาท   

      

  
 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน

ชุมชน เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร,คา่อาหารกลางวนั,คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่,คา่วสัดฝึุกอบรม ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ล าดบัที ่181 
 

      

     3. โครงการจดัท าแผนพฒันา อบต. จ านวน 10,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัท าแผนพฒันา อบต.  

เชน่ คา่ป้ายไวนิล คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และคา่วสัดุ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล 
 พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่ 3 พ.ศ.2561 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 ล าดบั 255 
 
 

      

     4.โครงการสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชนในต าบลขนาบนาก จ านวน 30,000 บาท   

      

  
 -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิอาชีพ

ใหแ้กป่ระชาชนในต าบลขนาบนาก  โดยมคีา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย คา่อาหาร,อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่,คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์,คา่วทิยากร,วสัดอุุปกรณ์ส าหรบัโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่7 พ.ศ.2562  
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)หน้า100 ล าดบัที ่238 
 

      

     5. โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสในการ 
     ด าเนินงานขององค์การ บรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  
 ส าหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นต าบล
ขนาบนาก เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร, คา่อาหารกลางวนั,
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่, คา่วสัดฝึุกอบรม ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
 พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ล าดบัที ่179  
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 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
   

  งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 150,000 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท   
    1. คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท   
    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 

       หมวดอืน่ ๆ 
      

  

     1. โครงการแขง่ขนักีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในต าบลและระหวา่ง 
     ต าบล 

จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ แขง่ขนักีฬา-  

 กรีฑาของโรงเรียนในต าบลและระหวา่งต าบล โดยมีคา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย คา่เบีย้เล้ียงของนกักีฬา,คา่ชุดนกักีฬา,คา่น ้าดืม่
และน ้าแข็ง,คา่เวชภณัฑ์ยา ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า96 ล าดบัที ่225 
 

      

  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 428,000 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 405,000 บาท   
    1. คา่ใชส้อย รวม 405,000 บาท   
    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 

       หมวดอืน่ ๆ 
      

  
     1. โครงการแขง่ขนัเรือเพรียว จ านวน 100,000 บาท   

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานแขง่ขนัเรือ

เพรียว โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่จา้งเหมาจดัเตรียม
สนามแขง่ขนัและอุปกรณ์ส าหรบัแขง่ขนั,คา่เชา่เต็นท์ เกา้อี ้
 คา่เงนิรางวลั ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
  พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ล าดบัที ่221 
 

      

     2. โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 150,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณี"

ลอยกระทง" โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่เชา่เวทีกลาง คา่
เชา่เต็นท์ โตะ๊ เกา้อี ้ป้ายไวนิล และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีส่ามารถ
เบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ล าดบัที ่218 
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     3. โครงการจดังานวนักตญัญ ู จ านวน 140,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานวนั

กตญัญ ูโดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ตกแตง่สถานที,่
คา่อาหารและเครือ่งดืม่,คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์,คา่ของรางวลั,คา่
วสัดอุุปกรณ์ตา่ง ๆ  
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ล าดบัที ่217 
 

      

     4. โครงการจดังานส าคญัทางพระพุทธศาสนา(วนัเขา้พรรษา) จ านวน 15,000 บาท   

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจดังานส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา(วนัเขา้พรรษา) โดยมคีา่ใช้จา่ย
ประกอบดว้ย คา่จดัซ้ือตน้เทียน ฯลฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ล าดบัที ่227 

      

   งบเงนิอุดหนุน รวม 23,000 บาท   
    2. เงนิอดุหนุน รวม 23,000 บาท   
    2.1 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ         
     1. โครงการจดักจิกรรมแห่หมรบังานประเพณีเทศกาลเดอืนสบิ จ านวน 3,000 บาท   

      

  
 เพือ่อดุหนุนงบประมาณให้กบัทีท่ าการปกครองอ าเภอ 

ปากพนงั ในโครงการจดักจิกรรมแหห่มรบังานประเพณี
เทศกาลเดอืนสบิ เป็นคา่ใชจ้า่ยเป็นคา่จา้งท าเรือนหมรบั ,ผา้
ระบายหลากส,ีดอกไมน้านาพนัธุ์,วสัดุอปุกรณ์ตา่ง ๆ  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-หนงัสอืทีว่า่การอ าเภอปากพนงั ที ่นศ 0718/ว255 ลง
วนัที ่30 เม.ย.2562 เรือ่ง การเสนอโครงการ/กจิกรรมขอรบั
เงนิอดุหนุน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ล าดบัที ่228 
 

      

     2. โครงการจดังานประเพณีมาฆบชูาแหผ่า้ขึน้ธาตุ จ านวน 20,000 บาท   

      

  
  เพือ่อดุหนุนงบประมาณใหก้บัทีท่ าการปกครองอ าเภอ 

ปากพนงั ในโครงการจดังานประเพณีมาฆบชูาแหผ่า้ขึน้ธาต ุ
เป็นคา่จุตปจัจยัไทยธรรมถวายพระสงฆ์,คา่จา้งกลองยาวและ
นางร า,คา่ใชจ้า่ยในการแสดงศลิปินพื้นบา้น,คา่ใช้จา่ยในการ
ผลติผา้พระบฎ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-หนงัสอืทีว่า่การอ าเภอปากพนงั ที ่นศ 0718/ว 182  
 ลงวนัที ่28 พ.ค.2562 เรือ่ง การเสนอโครงการ/กจิกรรม
ขอรบัเงนิอดุหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565หน้า 97 ล าดบัที ่229 
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 แผนงานการเกษตร 
   

  งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 15,000 บาท   
   งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท   
    1. คา่ใชส้อย รวม 15,000 บาท   

    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 
       หมวดอืน่ ๆ 

      
  

     1.  โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ จ านวน 10,000 บาท   

      

  
   ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการปลูกตน้ไม ้  

  เฉลมิพระเกียรต ิเชน่ คา่ป้ายไวนิล คา่พนัธุ์ 
  ไม ้คา่อาหารและเครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  
  ทีส่ามารถเบกิไดต้ามระเบยีบฯ 
 -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การ  
  บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
  ฉบบัที ่7 พ.ศ.2562  
 -พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร 
  พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
 -แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565)หน้า112ล าดบัที ่269 

      

     2. โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ จ านวน 5,000 บาท   

      

  
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารขิองสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  โดยมคีา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย คา่อาหาร,อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่,คา่ป้ายไวนิล,คา่ตอบแทนวทิยากรและคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ  ทีส่ามารถเบกิไดต้ามระเบยีบฯ 
-พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
 -เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 164 ลว.26 ม.ค.2558 
 -พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ2561-2565) หน้า 104 ล าดบัที ่247 
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 แผนงานการพาณิชย์ 
 
   

  งานกจิการประปา รวม 1,085,980 บาท   
   งบบุคลากร รวม 310,980 บาท   
    1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 310,980 บาท   
    1.1  คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 271,800 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในต าแหน่งพนกังาน

ผลติน ้าประปา 
 

      

    1.2  เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 39,180 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้งในต าแหน่ง

พนกังานผลติน ้าประปา 
 

      

   งบด าเนินงาน รวม 775,000 บาท   
    2. คา่ตอบแทน รวม 25,000 บาท   
    2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 
จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แก ่อปท. เชน่ 
- เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
- คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ 
- คา่ตอบแทนคณะกรรมการตา่ง ๆ เชน่ คณะกรรมการ
ก าหนด TOR คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง คณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง  
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

    3. คา่วสัด ุ รวม 150,000 บาท   
    3.1 วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 150,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ มเิตอร์น ้า ขอ้ตอ่

ตา่ง ๆ ทอ่พีวีซี กาวทาทอ่ ไมต้า่ง ๆ แปลง
ทาส ีปนูซีเมนต์ ตะป ูคอ้น กระเบือ้ง ทอ่น ้า และอปุกรณ์
ประปา ฯลฯ 
 

      

    4. คา่สาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท   
    4.1 คา่ไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าระบบประปาทีอ่ยูใ่นความดแูลของ

องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
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แผนงานงบกลาง 
 

  งบกลาง รวม 10,339,085 บาท   
   งบกลาง รวม 10,339,085 บาท   
    1. งบกลาง รวม 10,339,085 บาท   
    1.1  เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 100,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง/

ผูด้แูลเด็ก (ทกัษะ)ศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบล
ขนาบนาก 
 

      

    1.2  เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 5,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนตามพระราชบญัญตัิ

เงนิทดแทน(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 เพือ่ใหค้วามคุม้ครองแก่
ลูกจา้งทีป่ระสบอนัตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสญูหายอนั
เน่ืองมาจากการท างาน ฯลฯ 
-เป็นไปตาม พรบ.เงนิทดแทน(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
  

      

    1.3  เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ จ านวน 7,350,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ล าดบัที ่174 
 

      

    1.4   เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 2,304,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพคนพกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ล าดบัที ่175 
 

      

    1.5  เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 48,000 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ของต าบล 

ขนาบนาก 
-แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ล าดบัที ่173 

      

     
1.6  ส ารองจา่ย 

จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณะภยัทีเ่กดิขึน้

หรือบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้ 
      

     
1.7  รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 

      
  

     1.7.1 คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร จ านวน 500 บาท   

      

  
     เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการจราจร  

    ทีป่ระชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรง เชน่ การทาสตีเีสน้ 
    สญัญาณไฟจราจร สามเหลีย่มหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก 
    โคง้จราจร กระบอกไฟฟ้าจราจร ฯลฯ 
   -เป็นไปตามหนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลงวนัที ่ 
    28 มถิุนายน 2562 เรือ่ง การต ัง้งบประมาณรายจา่ยและ 
    เบกิจา่ยเงนิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัการจราจร 
 

      

     1.7.2.  เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพองค์การบรหิาร 
           สว่นต าบลขนาบนาก 

จ านวน 160,000 บาท 

  

      

  
        เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพองค์การ 

       บรหิารสว่นต าบลขนาบนาก ในอตัรารอ้ยละ 40 ของเงนิที ่
      ไดร้บัการจดัสรรจาก สปสช. 
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    1.8  เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) จ านวน 171,585 บาท   

      

  
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ 
      

 


