
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไพร
อําเภอ รัษฎา   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,506,730 บาท
งบบุคลากร รวม 5,108,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,721,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่นตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเงินค่า
ตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,030,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.,ค่าตอบแทนรองประธาน
สภา อบต.,ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,387,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ปลัด อบต. รอง
ปลัด อบต. หัวหน้าสํานักงานปลัด นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน และเพือจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 208,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําค่า
จ้างประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 369,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหน่งดังนี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน , นักการภารโรง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 2,390,130 บาท
ค่าตอบแทน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีใน
การเลือกตังค่าตอบแทน อปพร. และค่าตอบแทนอืนๆทีจําเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทีมาปฏิบัติงานนอกราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
และกฏหมายกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้าง
ประจํา,ผู้บริหารซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,521,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาเดินสายระบบ
แลน/WIFI เครือข่ายอินเคอร์เน็ตภายในอาคารสํานักงาน อบต. ค่า
ธรรมเนียมต่างๆค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาบันทึก
ข้อมูล และค่าจ้างเหมาแรงงานอืนๆทีจําเป็น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล จํานวน 25,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวเนืองในการเลียงรับรอง
- ค่าเลียงรับรองการประชุมสภา จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังบริการ
ด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง
- กิจกรรมรัฐพิธี จํานวน 35,000 บาท เพือจ่ายป็นค่ามโหรสพ ค่าจัด
สถานที ค่าเต็นท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีจําเป็นและเกียว
เนืองกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่าง ๆ   หรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร และรัฐพิธีอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิน สมาชิก อบต.ตลอดจนบุคคลภาย
นอกสถานทีได้รับการแต่งตังให้เดินทางไปราชการ
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โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขอ
งอปท.ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เช่น ค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  วัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการจัดทําชุมชนปลอดขยะ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดสถาน
ที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการฝึกอบรมการจําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และนําเสีย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมฝึกอบรม/ให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่าง  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าวิทยากร และ
อืน ๆ ทีจําเป็นเกียวเนือง
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิมพูนประสิทธิภาพบุคลากรเพือการ
พัฒนาท้องถิน

จํานวน 255,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้/อบรม ของอบต.เขาไพร ผู้นํา
ชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆเพือพัฒนาท้องถิน  เพิม
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
องค์กร/ท้องถิน โดยบูรณาการทํางานกันระหว่างบุคลากรอบต.เขา
ไพร กับกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆโดยอบต.เป็นผู้จัดทําโครงการเองทังใน
สถานทีและนอกสถานที โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ที
พัก และอืนไท่จําเป็น
โครงการพัฒนาการบริการ ทักษะการสือสาร และการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหาร
ว่าง ค่าจ้างเหมารถ และอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการรักษาความสะอาดห้องนําสาธารณะ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม ทําความ
สะอาด ห้องนําสาธารณะให้สะอาดถูกสุขอนามัย และอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวเนือง
โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
จัดสถานที ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
โครงการสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ชีแจง การอบรม เพือสร้างความสมานฉันท์ โดย
จ่ายเป็นค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองและจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 299,130 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ฟิวเจอร์
บอร์ด หมึกเครืองถ่ายเอกสาร นําดืม สําหรับบริการประชาชน และอืนๆที
จําเป็นและเกียวเนือง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หลอดไฟ สายไฟฟ้า และอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือไม้กวาด แปรง แก้วนํา จานรอง และอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวเนือง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นทราย หิน ปูนไม้ ตะปู คอนกรีตผสม
เสร็จ และอืนๆ จําเป็นและเกียวเนือง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เข็มขัด
นิรภัย และอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครืองสําหรับรถ
ยนต์กลาง/รถมอเตอร์ไซต์ส่วนกลางของ อบต.

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นยาปราบศัตรูพืช และวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร ทีจําเป็นและ
เกียวเนือง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 19,130 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีมีความจําเป็นต้องใช้ในราชการ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ และอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล Extelnal Hdd 500 GB ตลับ
ผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป และอืนๆที
จําเป็น

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนทีไม่สามารถจัดเข้าลักษณะวัสดุแต่ละประเภทแต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในงานราชการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและสถานทีราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาไพร

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ค่าSimcard 
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงคราไปรษณีย์อากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบิอเล็ก
ทรอนิกส์(GFMIS)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร),ค่าสือสารผ่านดาวเทียม,ค่าเช่า
บริการ สําหรับพืนทีเว็บไซต์หน่วยงาน ,ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบบริการ
ข้อมูลอินเตอร์และระบบเครือข่ายเพือรองรับระบบสารสนเทศต่างๆ ฯลฯ
 และอืนๆ
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งบลงทุน รวม 8,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้ลินชักเหล็ก 10 ลินชัก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลินชักเหล็ก สไตล์โมเดิร์น ประกอบ
ด้วย 10 ลินชัก กว้างประมาณ 37 ซม.  นําหนัก  25 กก.  สูง
ประมาณ 93 ซม. (ราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
(ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
.2561)
   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,191,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,433,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,433,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 915,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี ตําแหน่งดังนี ผู้อํานวยการกองคลัง , นัก
วิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการพัสดุ , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหน่งดังนี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 737,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 229,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ
การจัดซือจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
และกฏหมายกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่านําประปา , ค้าจ้างเหมาผู้ช่วยงาน
ต่างๆ ของกองคลัง ค่าใช้จ่ายในการติดตังโปรแกรมค่านําประปาหรือ
ขยะ , ค่าเช่าบริการ server ต่างๆ , ค่าติดตังระบบเครือข่ายอินเตอร์
เน็ต ระบบ Lan/wifi ภายในสํานักงานอบต.เขาไพร และอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ทีอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิน ตลอดจนพนักงาน
จ้าง และอืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ ของอบต. และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ตรา
ยาง กระดาษคาร์บอน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง สําหรับรถ
จักรยานยนต์ของ อบต.ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สําหรับเครือง
พิมพ์ แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีมีความจําเป็นต้องใช้ในราชการ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 107,200 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินต่างๆ ทีมีความจําเป็นต้องใช้ในราชการ และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ,ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ,ค่าเช่า
บริการ server ,ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบบริการสือสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต
และระบบเครือข่าย เพือรองรับการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศต่างๆ ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้อง

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 1 เครือง (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561) ใช้สําหรับงานแผนทีภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 72,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือวัสดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้สําหรับกู้ภัย กู้ชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้สําหรับผู้กู้ภัย กู้ชีพและ
อืนๆทีจําเป็นเกียวเนืองกับการกู้ชีพ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลอืนๆทีราชการกําหนด

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าทีผู้
ปฏิบัติงานและอปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายจราจร และ
เครืองกันจราจร เพือให้เกิดวามปลอดภัยในการจราจร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการฝึกอบรมการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าวิทยากร และอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต้นฑ์ ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นเกียวเนือง

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,487,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,009,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,009,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 967,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครู , ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา บุคลากรทางการ
ศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือนครู
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควรได้
รับตามระเบียบทีกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,062,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตร สําหรับข้าราชการครู , ครูผู้ดูแลเด็ก
ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาครูพี
เลียงเด็ก จ้างทําความสะอาด ศพด.ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร เข้าปก เย็บเล่ม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองและจําเป็น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแข่งขันกีฬาเด็ก ศพด.เช่น ค่าอุปกรณ์จัดการแข่งขัน ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าเงินรางวัล ค่ากรรมการ ค่า
เต็นท์ ค่าเบียเลียง และอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ป้านประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
และเกียวเนือง
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการมะลิน้อยร้อยดวงใจแม่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเต็นท์ ค่าเครือง
เสียง ค่าอาหาร/อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง
วัน/อาหารว่าง ค่าของรางวัล ค่าจ้างรถเหมา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ศพด. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่า
เครืองเสียง ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียว
เนือง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 620,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนือง
โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมทัศนศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่า
อาหาร/อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
และเกียวเนือง
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โครงการหนูน้อยเรียนร้◌ูส่◌ูโลกกว้าง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมทัศนศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่า
อาหาร/อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
และเกียวเนือง

ค่าวัสดุ รวม 875,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้กวาด แปรงล้างห้องนํา นํายาล้างห้องนํา นํายาถู
พืน ไม้ถูพืน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเขาไพร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็นและเกียวเนือง

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 860,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเขาไพร  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านทอนเหรี
ยนและโรงเรียนบ้านลําช้าง

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีมีความจําเป็นต้องใช้ในทางราชการ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเขาไพร
งบเงินอุดหนุน รวม 1,416,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,416,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑา จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีและการออก
กําลังกาย โรงเรียนบ้านทอนเหรียน และจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา โรงเรียนบ้านลําช้าง โรงเรียนละ 12,000 บาท 
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ให้แก่โรงเรียนบ้านทอนเหรียนและ โครงการค่ายต้นกล้า
คุณธรรม ให้แก่โรงเรียนบ้านลําช้าง
โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,372,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขต
พืนที จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทอนเหรียนและโรงเรียน
บ้านลําช้าง 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 248,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีอย่างเข้มแข็งและยังยืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจัดสถาน
ที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวเนือง
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โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อให้กับผู้นําชุมชนและศึกษาดูงานพืนที
ป้องกันโรคเข้มแข็ง

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของทีระลึก ค่า
อาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋า และค่าจ้างเหมารถ ค่าที
พัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบ้า จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามปณิธานของศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าทีผู้ปฏิบัติ
งานเกียวกับโครงการ ค่าสํารวจต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนือง

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล และนํามันอืน ๆ เพือให้สําหรับงาน
ป้องกัน การสร้างเสริม ควบคุมโรคติดต่อ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือทรายอะเบท นํายาพ่นหมอกควัน สเปร์ยฉีดยุง ยาทา
กันยุง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1-5 หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆทีเกียว
ข้องกับโครงการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือการดํารงชีพครอบครัวเด็กยากจน/ผู้ยากไร้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเครืองอุปโภค  บริโภค และวัสดุ อุปกรณ์ ทีจําเป็นสําหรับการ
ดํารงชีพ ครอบครัวเด็กยากไร้/ผู้ยากไร้
โครงการส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวไทย ยุค 4.0 จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแล  ผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเขาไพรสดใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพ
ติด

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,598,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,194,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,194,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 615,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
ช่าง นายช่างโยธา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิทีก
.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒิเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับการแต่งตังและเงินเพิมอืนๆของ
พนักงานส่วนตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีได้
รับตามระเบียบทีกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 481,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตําแหน่งดังนี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วย
วิศวกรโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่งดังนี ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

งบดําเนินงาน รวม 331,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าถ่าย
สําเนาเอกสาร ค่าจ้างเหมาตรวจสอบสภาพนํา ค่าจัดทําพิกัดแนวเขตการ
ปกครองของ อบต.เขาไพร ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการเพือ
ให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลงเครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและ
ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติมค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าการเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น และเกียวเนือง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนท้องถินลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และเกียวเนือง
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โครงการวางผังเมืองชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเมืองและด้านช่าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมการวางผังชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
วางผังเมือง ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และเกียวเนือง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีชํารุด เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าจ้างเหมาแรงงานและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และ
เกียวเนือง

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ ยางลบ ลวดเย็บ ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวเนือง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอืนๆทีจําเป็นและเกียว
เนือง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ยางนอก ยางใน สายไมล์และอืนๆทีจําเป็นและเกียว
เนือง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถจักรยานยนต์
เครืองตัดหญ้าของ อบต.เขาไพร

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเชอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ฯลฯ อืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนีม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

งบลงทุน รวม 72,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานจํานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) จํานวน 1,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานจํานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (ราคาตามท้องตลาด) จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (ราคาตามท้อง
ตลาด)
โต๊ะสํานักงาน ขนาด 3.5 ฟุตพร้อมกระจก (ราคาตามท้องตลาด) จํานวน 1 
ตัว

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสํานักงาน ขนาด 3.5 ฟุตพร้อมกระจก (ราคา
ตามท้องตลาด) จํานวน 1 ตัว
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)จํานวน 1 เครือง

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)จํานวน 1 เครือง(รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561)
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีชํารุด เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าซ่อมถนนภายในตําบล ค่า
แรงซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่า
ทดสอบความสามารถรับนําหนักบรรทุกดิน ค่าสํารวจธรณี ฟิสิกส์โดยวิธี
วัดค่าต้านทานทางไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีชํารุดเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟฟ้า บาลาส สตาร์ทเตอร์สายไฟฟ้าและอืนๆที
จําเป็นและเกียวเนือง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน หิน ไม้ ตะปูคอนกรีต
ผสมเสร็จ และอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถจักรยานยนต์
เครืองตัดหญ้า เครืองจักรกล รถยนต์ รถบรรทุกนําของส่วนราชการทีเข้า
มาปฏิบัติงานในพืนที อบต.เขาไพรและอืนๆทีจําเป็นและทีเกียวเนือง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า จากมิเตอร์หอกระจายข่าว และสิงสาธารณูปโภค
ของ อบต. เขาไพร และอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง

งบลงทุน รวม 1,552,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพืจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ปี 2562
1) ใช้เครืองยนต์เบนซิน
 2) นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
 3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
 4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,531,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า จํานวน 495,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม - นาหนอง
เต่า ม.4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  หนา  0.15 ม.  ระยะทาง  200 ม.หรือ
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  800  ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลียข้าง
ละ  0.50 ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลนอบต
.เขาไพรกําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ 1 จํานวน 481,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา ม.1 ผิว
จราจรกว้าง  5.00 ม.  หนา  0.15  ม.  ระยะทาง  160  ม. หรือพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  800  ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย  0.50 ม
. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เขาไพร
กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดํา-ควนหนองยาง 
หมู่2

จํานวน 495,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขุนดํา-ควนหนอง
ยาง ม.2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.  หนา  0.15 ม.  ระยะทาง  200 ม. หรือ
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  800 ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย ข้าง
ละ  0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบ
แปลนอบต.เขาไพรกําหนด)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
รายจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงแบบแปลน ประมาณการก่อสร้าง และอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวเนือง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 146,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 
โครงการส่งเสริมและพััฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาไพร

จํานวน 35,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 
โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการจัดการพลังงานชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 
โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและการจัดทําแผนชุมชน หมู่
บ้าน/ตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบติการเพือพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเครือข่ายตําบล
เขาไพร

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน การ
จัดประชุม อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําสือ โฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม/ประชุม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนืองต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ทังนีให้
สามารถถัวเฉลียกันได้ 

งบเงินอุดหนุน รวม 31,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 31,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลเขาไพร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของขมรมผู้สูง
อายุตําบลเขาไพร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(เขาไพรคัพ ครังที 30) จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขันค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดสถานที ค่าตอบ
แทนชุดการแสดงในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวเนือง
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผ้◌ูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬา ผู้สูงอายุ เข้าแข่งขันในระดับต่างๆโดยจ่าย
เป็นค่าเช่าเต็นท์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
สําหรับซ้อมกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการส่งนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทังในระดับตําบลและนอก
ตําบล เช่นกิจกรรมจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรัษฎาเกมส์ โดยจ่ายเป็นค่า
เต็นท์ค่าพาหนะ ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสําหรับซ้อม
กีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวเนือง

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้านและฝึกซ้อม
กีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวเนือง
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายวันสําคัญของทางราชการและทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ ทางศาสนา และ
ตามหนังสือสังการต่างๆเช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันจักรี วันปิยมหา
ราช วันแม่แห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พานพุ่มต่างๆวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขีผึงแผ่น ค่าไส้เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นและเกียวเนือง
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พืนบ้าน ภูมิปัญญา โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นและเกียวเนือง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดนําดําหัวขอพรผ้◌ูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของทีระลึก ค่า
อาหาร/อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียว
เนือง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 8,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมตลอดถึง
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยจ่ายเป็นค่า พันธุ์
ไม้ พันธุ์พืช ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีเกียว
เนือง และอืนๆ ทีจําเป็นเกียวเนือง

วันทีพิมพ์ : 8/11/2561  15:15:08 หน้า : 18/21



แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,711,500 บาท
งบบุคลากร รวม 166,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 166,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการประปา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการ
ประปา 

งบดําเนินงาน รวม 1,470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ผลิตนําประปา/ค่า
ตรวจคุณภาพนํา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ค่าจ้างเหมา
แรงงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนืองกับการพัฒนา
ระบบประปา 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ทีชํารุด เช่น ค่า
ซ่อมแซมมอเตอร์สูบนํา ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและอืนๆที
จําเป็นและเกียวเนือง

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือท่อประปา ท่อนํา อุปกรณ์ประปาต่างๆและอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวเนือง

วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา – ไฟฟ้า ใบมีดตัดหญ้า แมกเนติก รีเลย์
คอนเดนเซอร์ ลูกปืน ประเก็นกันนํา สารเคมี สารส้ม ปูนขาว คลอรีน 
ทรายกกรอง กรวดกรองและอืนๆทีจําเป็นและเกียวเนือง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 760,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 760,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน/และทรัพย์สินอืนทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.เขาไพร

งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํามอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP จํานวน 28,000 บาท
จัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP เพือใช้กับ
ประปา   หมู่บ้านจํานวน 1 ตัว  พร้อมอุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)
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เครืองสูบนํามอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 3 HP จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 3 HP 
เพือใช้กับประปาหมู่บ้าน จํานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
จัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ขนาด 3 HP จํานวน 12,000 บาท
เพือจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ขนาด 3 HP เพือใช้กับ
ประปาหมู่บ้านจํานวน 1 ตัว  พร้อมอุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,994,170 บาท
งบกลาง รวม 3,994,170 บาท
งบกลาง รวม 3,994,170 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 66,270 บาท

เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,240,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาไพรทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง (ประมาณการจากข้อมูลระบบสารสนเทศเพือการจัดการเบียยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,142,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพความพิการของคนพิการและ
ทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไพรทีมีสิทธิและคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2553 และแก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ. 2561 (ประมาณการจากข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพือการจัดการเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน และประมาณการเพิมเติม) 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ทียากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ ซึงดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548

สํารองจ่าย จํานวน 301,990 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอันเกียวกับสาธารณภัยทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่น
ดินไหว ภัยแล้ง อัคคีภัยและไฟป่า วาตภัย หรือโรคติดต่อ เป็นต้น หรือมี
ความจําเป็นเพือบําบัด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจําเป็น
เป็นกรณีจําเป็น ฉุกเฉิน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาไพร ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0891.4/ว2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553  ข้อ 3 วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขาไพร จํานวน 68,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพอบต.เขาไพร
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 153,510 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน(กบท.)
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