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ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง
อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ
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ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561

-------------------------------------------

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
 
          บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อีกคร้ังหนึ่ง
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้
 
1.  สถำนะกำรคลัง
          1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
          ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ณ  วนัที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
มีสถานะการเงิน  ดังนี้
          ณ  วันที่  30  มถุินำยน  พ.ศ.  2560

1.1.1         เงินฝากธนาคาร  จ านวน  36,305,584.72  บาท
1.1.2         เงินสะสม  จ านวน  14,978,222.37  บาท
1.1.3         ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  11,110,607.62  บาท
1.1.4         รายการกันเงินไวแ้บบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน     -     โครงการ

                    รวม        -        บาท
1.1.5         รายการที่ได้กันเงินไวโ้ดยที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน     -     โครงการ

                    รวม        -        บาท
          1.2  เงนิกู้คงค้ำง  จ ำนวน          -          บำท

2.  กำรบรหิำรงบประมำณในปีงบประมำณ   2560
          (1)  รำยรบัจรงิทั้งสิ้น  จ ำนวน  17,343,188.41  บำท  ประกอบดว้ย
                หมวดภาษีอากร                                             153,504.75  บาท
                หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต             11,036.40  บาท
                หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   86,192.38  บาท
                หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                 -        บาท
                หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                        41,921.64   บาท
                หมวดรายได้จากทุน                                               -          บาท
                หมวดภาษีจัดสรร                                        12,357,307.24  บาท
                หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                   4,693,226.00  บาท
          (2)  เงนิอุดหนุนที่รฐับำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  10,161,381  บำท
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          (3)  รำยจ่ำยจรงิ  จ ำนวน  19,304,752.95  บำท  ประกอบดว้ย
                งบกลาง                                                                           7,594,561.00  บาท
                งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว)        7,334,579.00  บาท
                งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  2,386,804.39  บาท
                งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)                              82,856.00  บาท
                งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                                                  -             บาท
                งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                                            1,905,952.56  บาท
          (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงนิอุดหนุนที่รฐับำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     -     บำท
          (5)  มกีำรจ่ำยเงนิสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่     -    บำท

3.  งบเฉพำะกำร
          ประเภทกิจกำร          -          กิจกำร          -
          ปีงบประมาณ  พ.ศ.    -   มีรายรับจริง     -     บาท            รายจ่ายจริง     -      บาท
               กูเ้งินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ                                   จ านวน     -           บาท
               ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                        จ านวน     -           บาท
               ก าไรสุทธ ิ                                                         จ านวน     -           บาท
               เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  ณ  วนัที่     -                          จ านวน     -           บาท
               ทรัพย์จ าน า                                                       จ านวน     -           บาท
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  2.1  รายรบั  ปีงบประมาณ  2561  ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น 38,705,000.00    บาท
        -  ประมาณการเงนิรายได ้ รวมทั้งสิ้น    17,801,000.00  บาท
        -  ประมาณการเงนิอุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น    20,904,000.00  บาท

รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ รายรบัจรงิปี 2560

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561  (30 ม.ิย.60)

 1. รายไดจ้ัดเก็บเอง          

  1.1 หมวดภาษีอากร           

  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          55,238.00          55,000.00          57,600.00     58,302.00 

  (2) ภาษีบ ารุงท้องที่          83,482.89          85,300.00          83,000.00     83,815.75 

  (3) ภาษีป้าย            9,051.00            9,000.00          10,000.00     10,931.00 

  (4) อากรการฆา่สัตว์              144.00            1,200.00              800.00         456.00 

รวมหมวดภาษีอากร        147,915.89        150,500.00        151,400.00     153,504.75 

  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและ             

ใบอนุญาต          

  (1) ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา            1,299.80            1,500.00            2,000.00      1,753.40 

  (2) ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร            2,761.00            2,000.00            2,000.00      1,923.00 

  (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล            3,000.00            3,000.00            3,000.00      1,500.00 

  (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์              800.00              600.00              800.00         720.00 

  (5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                50.00              100.00              100.00         100.00 

  (6) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก              900.00              500.00              500.00               -   

  (7) ค่าปรับการผิดสัญญา          19,150.00            1,000.00            1,000.00               -   

  (8) ค่าปรับอื่นๆ  (พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามนัเชื้อเพลิง)            3,000.00              500.00              500.00               -   

  (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ            1,360.00            1,400.00            1,500.00      1,500.00 

 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    

  (10) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่าย              500.00            1,000.00            1,000.00      1,000.00 

 อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว

 หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

  (11) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ            1,200.00            1,000.00              500.00               -   

 ทางสาธารณะ

  (12) ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร              740.00            1,000.00              800.00         720.00 

  (13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ            2,340.00            1,900.00            1,900.00      1,820.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต         37,100.80         15,500.00         15,600.00    11,036.40 

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรบั
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รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ รายรบัจรงิปี 2560

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561  (30 ม.ิย.60)

  1.3  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน           

  (1) ดอกเบี้ย        324,437.39        330,000.00        200,000.00     86,192.38 

  (2) เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่างๆ          37,000.00          36,000.00          36,000.00               -   

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน        361,437.39        366,000.00        236,000.00      86,192.38 

  1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     
รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                  -                  -                  -                

  1.5 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด             

  (1) ค่าจ าหน่ายเศษของ                    -                      -              2,000.00     10,320.00 

  (2) ค่าขายแบบแปลน            6,500.00          15,000.00          15,000.00      9,100.00 

  (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ          11,250.00          12,000.00          11,000.00     22,501.64 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด         17,750.00         27,000.00         28,000.00    41,921.64 

  1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน     

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน -                  -                  -                  -                

รวมรายได้จัดเก็บเอง       564,204.08       559,000.00       431,000.00    292,655.17 

  2. รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.             

  หมวดภาษีจัดสรร             

  (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน        440,383.75        450,000.00        450,000.00   337,530.24 

  (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ      8,398,229.20      8,000,000.00      8,400,000.00    5,358,226.51 

  (3) ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)      2,879,311.31      2,800,000.00      2,900,000.00    2,365,807.24 

  (4) ภาษีธรุกิจเฉพาะ        187,341.27        200,000.00        200,000.00   107,654.01 

  (5)  ภาษีสุรา      1,443,062.74      1,400,000.00      1,450,000.00    1,117,481.68 

  (6) ภาษีสรรพสามิต      3,104,039.89      2,500,000.00      3,100,000.00    2,698,717.59 

  (7) ค่าภาคหลวงแร่          79,442.01          60,000.00          80,000.00     26,012.65 

  (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม          49,556.90          74,000.00          50,000.00     33,595.32 

  (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ        732,673.00        900,000.00        740,000.00   312,282.00 

 และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.   17,314,040.07   16,384,000.00   17,370,000.00   12,357,307.24 

รายรบั
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รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ รายรบัจรงิปี 2560

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561  (30 ม.ิย.60)

  3. รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้  อปท.             

  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป             

  (1) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ      4,591,073.00      4,500,040.00      4,699,000.00    4,693,226.00 

 ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
  (2)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    10,829,500.00      9,700,000.00    10,089,600.00       6,874,200.00 

  (3)  เบี้ยยังชีพคนพิการ      1,602,400.00      2,016,000.00      3,283,200.00    1,195,200.00 

  (4)  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์          18,000.00          30,000.00          30,000.00     13,500.00 
  (5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)        813,908.00        810,560.00        845,200.00   604,561.00 
  (6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน      1,729,800.00      1,724,400.00      1,786,500.00    1,287,200.00 

  (7)  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ            2,000.00            2,000.00            2,000.00               -   
 การจัดการศึกษาของท้องถิน่
 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
  (8)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา        175,000.00        194,000.00        168,500.00   186,720.00 
 เด็กเล็ก (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/
 ผู้ดูแลเด็กเล็ก/ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้  อปท.   19,761,681.00   18,977,000.00   20,904,000.00   14,854,607.00 

รวม(รายได้จัดเก็บ+ภาษีจัดสรร+เงินอุดหนุนท่ัวไป)    37,639,925.15    35,920,000.00    38,705,000.00    27,504,569.41 

รายรบั
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  2.2  รายจ่าย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ รายจ่ายจรงิปี 
2560

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561  (30 ม.ิย.60)

 จ่ายจากงบประมาณ
     งบกลาง      1,135,885.66    12,741,830.00    14,469,180.00    7,594,561.00 

     งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า    10,479,248.00    12,015,420.00    12,072,420.00    7,334,579.00 

และค่าจ้างชั่วคราว)             

     งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย      4,086,189.53      6,782,970.00      7,056,800.00    2,386,804.39 

และวสัดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค             

     งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ์  ที่ดิน      2,965,966.00      2,618,780.00      3,143,500.00        82,856.00 

และส่ิงก่อสร้าง)
     งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอื่น)          18,000.00          18,000.00          18,000.00                  -   

     งบเงนิอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)      1,947,173.14      1,743,000.00      1,945,100.00    1,905,952.56 

รวมจ่ายจากงบประมาณ    20,632,462.33    35,920,000.00    38,705,000.00  19,304,752.95 

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 รายจ่าย



 

   ส่วนที่  2

   ขอ้บญัญตัอิงค์การบริหารส่วนต าบล

   เรื่อง

   งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561

   ของ

   องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
   อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
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บนัทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบรา่งขอ้บัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ดา้น  ยอดรวม

   ดา้นบรหิารทั่วไป  
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,252,220.00                            
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 455,000.00                                
   ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม  
        แผนงานการศึกษา 4,111,100.00                             
        แผนงานสาธารณสุข 449,500.00                                
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 135,000.00                                
        แผนงานเคหะและชุมชน 5,141,000.00                             
        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,000.00                                
        แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 477,000.00                                
    ดา้นการเศรษฐกิจ  

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -

        แผนงานงบกลาง 14,469,180.00                            
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,705,000.00                          

        แผนงานการเกษตร 60,000.00                                  
        แผนงานการพาณิชย์  -
    ดา้นการด าเนินงานอ่ืน  
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งบกลาง  -  -  -  -

  

 งบกลาง  
     งบกลาง                 14,291,170             14,291,170     
     บ าเหน็จ/บ านาญ                     178,010             178,010         

 รวม 14,469,180                           14,469,180     

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  งบกลาง

     งบ                      งาน รวม
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งานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถิติ งานบรหิารงานคลัง  -  -

   และวิชาการ  

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                  3,435,120                          -                             -         3,435,120      
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                  4,447,900                          -                  1,802,700       6,250,600      
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                     170,000                          -                      58,000       228,000         
     ค่าใช้สอย                  1,634,000                          -                     235,000       1,869,000      
     ค่าวสัดุ                     520,000                          -                      80,000       600,000         
     ค่าสาธารณูปโภค                     520,000                          -                      10,000       530,000         
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                     257,800                          -                      23,700       281,500         
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -         -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                      18,000                          -                             -         18,000          
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                      20,000                          -                      20,000       40,000          

 รวม 11,022,820                                       -   2,229,400                    13,252,220     

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานเทศกิจ งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน  -  -
การรักษาความสงบภายใน  และระงับอัคคีภยั

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -         -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                     161,000                          -                             -         161,000         
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -                             -         -               
     ค่าใช้สอย                     150,000                          -                      84,000       234,000         
     ค่าวสัดุ                             -                            -                      60,000       60,000          
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -         -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                             -         -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -         -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -         -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -                             -         -               

 รวม 311,000                                           -   144,000                       455,000         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานระดบัก่อนวันเรยีน งานระดบัมธัยมศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนด  -
การศึกษา และประถมศึกษา   ระดบั

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -      -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                     868,000                          -                             -                          -      868,000         
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                      79,000                          -                             -                          -      79,000          
     ค่าใช้สอย                     324,000                  112,500                           -                          -      436,500         
     ค่าวสัดุ                     934,200                          -                             -                          -      934,200         
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -                          -      -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                        9,400                          -                             -                          -      9,400            
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -                          -      -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -      -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                  1,744,000                    40,000                        -      1,784,000      

 รวม 2,214,600                1,856,500              40,000                                        -      4,111,100      

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการศึกษา

     งบ                      งาน รวม



14                         

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานโรงพยาบาล งานบรกิารสาธารณสุข งานศูนย์บรกิาร  -
สาธารณสขุ   และงานสาธารณสุขอ่ืน สาธารณสุข

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -      -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                     159,500                          -                             -                          -      159,500         
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าใช้สอย                             -                      20,000                   240,000                        -      260,000         
     ค่าวสัดุ                             -                      30,000                           -                          -      30,000          
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -                          -      -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -                          -      -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -      -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -                             -                          -      -               

 รวม 159,500                   50,000                  240,000                                       -      449,500         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานสาธารณสุข

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานสวัสดกิารสังคม  -  -  -
สงัคมสงเคราะห์  และสังคมสงเคราะห์

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -            -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                             -                            -            -               
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -            -               
     ค่าใช้สอย                             -                    135,000          135,000         
     ค่าวสัดุ                             -                            -            -               
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -            -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -            -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -            -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -            -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -            -               

 รวม -                         135,000                       135,000         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานสังคมสงเคราะห์

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานไฟฟ้าถนน  งานสวนสาธารณะ  งานก าจัดขยะมลูฝอย  งานบ าบัดน  าเสีย
เคหะและชมุชน   และสิ่งปฏกูิล

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -                        -   -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                  1,198,200                          -                             -                          -                        -   1,198,200      
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                      90,200                          -                             -                          -                        -   90,200          
     ค่าใช้สอย                     150,000                  100,000                           -                          -                        -   250,000         
     ค่าวสัดุ                     545,000                          -                             -                          -                        -   545,000         
     ค่าสาธารณูปโภค                      98,900                          -                             -                          -                        -   98,900          
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                      26,000                          -                             -                          -                        -   26,000          
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                  2,826,600                           -                          -                        -   2,826,600      
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -                        -   -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                    106,100                           -                          -                        -   106,100         

 รวม 2,108,300                3,032,700              -                                             -                       -   5,141,000      

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานเคหะและชมุชน

     งบ                      งาน รวม
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งานบรหิารทั่วไป งานสง่เสริมและสนับสนุน  -  -  -

 ความเขม้แขง็ชมุชน  

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -            -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                             -                            -            -               
 2. งบด าเนินงาน   
     ค่าตอบแทน                             -                            -            -               
     ค่าใช้สอย                             -                    155,000          155,000         
     ค่าวสัดุ                             -                            -            -               
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -            -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -            -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -            -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -            -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -            -               

 รวม -                         155,000                       155,000         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานกีฬาและ งานศาสนาวัฒนธรรม งานวิชาการวางแผนและ  -
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ นันทนาการ ท้องถ่ิน สง่เสริมการทอ่งเที่ยว

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -      -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                             -                            -                             -                          -      -               
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าใช้สอย                             -                    125,000                   337,000                        -      462,000         
     ค่าวสัดุ                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -                          -      -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -                          -      -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -      -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -                      15,000                        -      15,000          

 รวม -                         125,000                352,000                                       -      477,000         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานก่อสรา้งโครงสรา้ง  -  -  -
อุตสาหกรรมและการโยธา  พื นฐาน   

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -            -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                             -                            -            -               
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -            -               
     ค่าใช้สอย                             -                            -            -               
     ค่าวสัดุ                             -                            -            -               
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -            -               
 3. งบลงทุน        
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -            -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -            -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -            -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -            -               

 รวม -                         -                              -               

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     งบ                      งาน รวม
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งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน  า  -  -  -

  และป่าไม้   

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -            -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                             -                            -            -               
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -            -               
     ค่าใช้สอย                      30,000                    20,000          50,000          
     ค่าวสัดุ                      10,000                          -            10,000          
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -            -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -            -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -            -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -            -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -            -               

 รวม 40,000                    20,000                         60,000          

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการเกษตร

     งบ                      งาน รวม
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งานกิจการสถาธนานุบาล งานกิจการประปา  งานตลาดสด  งานโรงฆ่าสัตว์  -

    

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -      -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                             -                            -                             -                          -      -               
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าใช้สอย                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าวสัดุ                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -                          -      -               
 3. งบลงทุน              
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -                          -      -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน  
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -      -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -                             -                          -      -               

 รวม -                         -                       -                       -                        -               

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการพาณชิย์

     งบ                      งาน รวม
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          โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติ
ขึน้ไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอขามสะแกแสง
          ข้อ 1  ข้อบัญญัติ  นี้เรียกวา่  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
          ข้อ 2  ข้อบัญญัติ  นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป   
          ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  38,705,000  บาท
          ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  38,705,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

หมายเหตุ
(รหัสบัญช)ี

00100
00110
00120
00200
00210
00220
00230
00240
00250
00260
00300
00310
00320
00330
00400
00410

 

ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 แผนงาน  ยอดรวม

   ดา้นบรหิารทั่วไป  
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,252,220.00                            
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 455,000.00                                
   ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม  
        แผนงานการศึกษา 4,111,100.00                             
        แผนงานสาธารณสุข 449,500.00                                
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 135,000.00                                
        แผนงานเคหะและชุมชน 5,141,000.00                             
        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,000.00                                
        แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 477,000.00                                
    ดา้นการเศรษฐกิจ  
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -
        แผนงานการเกษตร 60,000.00                                  
        แผนงานการพาณิชย์  -
    ดา้นการด าเนินงานอ่ืน  
        แผนงานงบกลาง 14,469,180.00                            

 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,705,000.00                          
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          ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน     -     บาท   

  ยอดรวม (รหัสบัญช)ี
                   -    
                   -    

                   -    
                   -    
                   -    
                   -    
                  -   

          ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏบิัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
          ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

                                  ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2560

                                                                        (ลงนาม)    ดอกไม้  พากลาง
                                                                                  (นางดอกไม้  พากลาง)  
                                                             ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  

                     อนุมตั ิ 

  (ลงนาม)   เอกชัย  ธนผลผดุงกุล
           (นายเอกชัย  ธนผลผดุงกุล)  
ต าแหน่ง  นายอ าเภอขามสะแกแสง
   วนัที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2560

     งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)
     งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอื่น)
     งบเงนิอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมรายจ่าย

 งบ
     งบกลาง
     งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว)
     งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค
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ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ยอดตา่ง (%) ปี  2561

 1. รายไดจ้ัดเก็บเอง                

  1.1 หมวดภาษีอากร                

 (1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          42,079.00          46,892.00          55,238.00          55,000.00 4.73 (%)          57,600.00 

 (2)  ภาษีบ ารุงท้องที่          83,933.23          84,330.17          83,482.89          85,300.00 -2.70 (%)          83,000.00 

 (3)  ภาษีป้าย            6,836.00            7,826.00            9,051.00            9,000.00 11.11 (%)          10,000.00 

 (4)  อากรการฆา่สัตว์              240.00                    -                144.00            1,200.00 -33.33 (%)              800.00 

รวมหมวดภาษีอากร        133,088.23        139,048.17        147,915.89        150,500.00 0.60 (%)        151,400.00 

  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต                

 (1)  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสุรา            1,463.00            1,610.20            1,299.80            1,500.00 33.33 (%)            2,000.00 

 (2)  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร            2,409.00            2,590.00            2,761.00            2,000.00 0.00 (%)            2,000.00 

 (3)  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล            3,000.00            3,000.00            3,000.00            3,000.00 0.00 (%)            3,000.00 

 (4)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์              250.00              560.00              800.00              600.00 33.33 (%)              800.00 

 (5)  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                    -                      -                  50.00              100.00 0.00 (%)              100.00 

 (6)  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก              400.00              400.00              900.00              500.00 0.00 (%)              500.00 

 (7)  ค่าปรับการผิดสัญญา              300.00                    -            19,150.00            1,000.00 0.00 (%)            1,000.00 

 (8)  ค่าปรับอื่นๆ  (พ.ร.บ. ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง)                    -                      -              3,000.00              500.00 0.00 (%)              500.00 

 (9)  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย            1,100.00            1,340.00            1,360.00            1,400.00 7.14 (%)            1,500.00 

ต่อสุขภาพ          

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรบั
 รายรบัจรงิ ประมาณการ
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ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ยอดตา่ง (%) ปี  2561
รายรบั

 รายรบัจรงิ ประมาณการ

 (10)  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่              500.00              500.00              500.00            1,000.00 0.00 (%)            1,000.00 

สะสมอาหารในครัว  หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

 (11)  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ            1,000.00            1,050.00            1,200.00            1,000.00 -50.00 (%)              500.00 

 (12)  ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร              880.00            1,310.00              740.00            1,000.00 -20.00 (%)              800.00 

 (13)  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ              230.00                10.00            2,340.00            1,900.00 0.00 (%)            1,900.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต         11,532.00         12,370.20         37,100.80         15,500.00 0.65 (%)         15,600.00 

 1.3 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน                

 (1)  ดอกเบี้ย        286,494.09        312,974.97        324,437.39        330,000.00 -39.39 (%)        200,000.00 

 (2)  เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่างๆ        130,000.00          35,500.00          37,000.00          36,000.00 0.00 (%)          36,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน        416,494.09        348,474.97        361,437.39        366,000.00 -35.52 (%)        236,000.00 

 1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์                    

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์                   -                     -                     -                     -          -   (%)                   -   

 1.5  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด                

 (1)  ค่าจ าหน่ายเศษของ                    -                      -                      -                      -   100.00  (%)            2,000.00 

 (2)  ค่าขายแบบแปลน          29,400.00        119,200.00            6,500.00          15,000.00 0.00 (%)          15,000.00 

 (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ          12,499.40        141,700.00          11,250.00          12,000.00 -8.33 (%)          11,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด         41,899.40        260,900.00         17,750.00         27,000.00 3.70     (%)         28,000.00 

 1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน                   

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน                    -                      -                      -                      -          -   (%)                    -   

รวมรายได้จัดเก็บเอง       603,013.72       760,793.34       564,204.08       559,000.00 22.90-  (%)       431,000.00 
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ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ยอดตา่ง (%) ปี  2561
รายรบั

 รายรบัจรงิ ประมาณการ

 2. รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.                

  หมวดภาษีจัดสรร                

 (1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน        137,631.21        503,665.55        440,383.75        450,000.00 0.00 (%)        450,000.00 

 (2)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ      7,922,917.28      7,315,995.17      8,398,229.20      8,000,000.00 5.00 (%)      8,400,000.00 

 (3)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิม่ 1ใน9)      2,662,234.56      3,091,190.41      2,879,311.31      2,800,000.00 3.57 (%)      2,900,000.00 

 (4)  ภาษีธรุกิจเฉพาะ        190,297.03        172,432.71        187,341.27        200,000.00 0.00 (%)        200,000.00 

 (5)  ภาษีสุรา      1,341,212.13      1,475,954.26      1,443,062.74      1,400,000.00 3.57 (%)      1,450,000.00 

 (6)  ภาษีสรรพสามิต      1,824,314.30      2,541,998.18      3,104,039.89      2,500,000.00 24.00   (%)      3,100,000.00 

 (7)  ค่าภาคหลวงแร่          71,395.30          59,423.72          79,442.01          60,000.00 33.33 (%)          80,000.00 

 (8)  ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม        105,239.40          74,835.53          49,556.90          74,000.00 -32.43 (%)          50,000.00 

 (9)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวล        961,545.00        910,884.00        732,673.00        900,000.00 -17.78 (%)        740,000.00 

กฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร    15,216,786.21    16,146,379.53    17,314,040.07    16,384,000.00 6.02     (%)    17,370,000.00 
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ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ยอดตา่ง (%) ปี  2561
รายรบั

 รายรบัจรงิ ประมาณการ

 3. เงนิอุดหนุนทั่วไป                
  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป                
 (1)  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่      8,654,724.00      8,163,772.00      4,591,073.00      4,500,040.00 4.42 (%)      4,699,000.00 
 และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
 (2)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    10,829,500.00      9,700,000.00 4.02 (%)    10,089,600.00 
 (3)  เบี้ยยังชีพคนพิการ      1,602,400.00      2,016,000.00 62.86 (%)      3,283,200.00 
 (4)  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์          18,000.00          30,000.00 0.00 (%)          30,000.00 
 (5)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)        813,908.00        810,560.00 4.27 (%)        845,200.00 
 (6)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั      1,729,800.00      1,724,400.00 3.60 (%)      1,786,500.00 
 (7)  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา            2,000.00            2,000.00 0.00 (%)            2,000.00 
 ของท้องถิน่  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 (8)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        175,000.00        194,000.00 -13.14 (%)        168,500.00 
 (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ/ผู้ดูแลเด็กเล็ก/
 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป     8,654,724.00     8,163,772.00    19,761,681.00    18,977,000.00 10.15 (%)    20,904,000.00 
รวมทุกหมวด   24,474,523.93   25,070,944.87   37,639,925.15   35,920,000.00 7.75    (%)   38,705,000.00 



ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น    38,705,000.00  บาท
แยกเป็น

  1.1 หมวดภาษีอากร  (411000)  รวม        151,400.00  บาท
(1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (411001)  จ านวน           57,600.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้
(2)  ภาษีบ ารุงท้องที่  (411002)  จ านวน           83,000.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลง
(3)  ภาษีป้าย  (411003)  จ านวน           10,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้
(4)  อากรการฆา่สัตว ์ (411004)  จ านวน               800.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลง

  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต  (412000)  รวม          15,600.00  บาท
(1)  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสุรา  (412103)  จ านวน            2,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการขายสุราเพิ่มขึน้
(2)  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร  (412106)  จ านวน            2,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคารเท่าเดิม
(3)  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล  (412108)  จ านวน            3,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูลเท่าเดิม
(4)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  (412128)  จ านวน               800.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึน้
(5)  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  (412199)  จ านวน               100.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ  เท่าเดิม
(6)  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  (412202)  จ านวน               500.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบกเท่าเดิม
(7)  ค่าปรับการผิดสัญญา  (412210)  จ านวน            1,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าปรับจากการผิดสัญญาเท่าเดิม

28
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ  2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายไดจ้ัดเก็บเอง
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(8)  ค่าปรับอื่นๆ  (พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง)  (412299)  จ านวน               500.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าปรับอื่นๆ  เท่าเดิม
(9)  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)  จ านวน            1,500.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึน้
(10)  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว  จ านวน            1,000.00  บาท
หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  (412304)

ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตเท่าเดิม
(11)  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  (412305)  จ านวน               500.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตลดลง
(12)  ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร  (412307)  จ านวน               800.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตลดลง
(13)  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  (412399)  จ านวน            1,900.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตเท่าเดิม

 1.3 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน  (413000)  รวม        236,000.00  บาท
(1)  ดอกเบี้ย  (413003)  จ านวน         200,000.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง
(2)  เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่างๆ  (413004)  จ านวน           36,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินรางวลัต่างๆ  เท่าเดิม    

 1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์  (414000)  รวม                    -    บาท
                    -  จ านวน                     -    บาท

 1.5  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด  (415000)  รวม          28,000.00  บาท
(1)  ค่าจ าหน่ายเศษของ  (415002)  จ านวน            2,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าจ าหน่ายเศษของเพิ่มขึน้
(2)  ค่าขายแบบแปลน  (415004)  จ านวน           15,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าขายแบบแปลนเท่าเดิม
(3)  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  (415999)  จ านวน           11,000.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง    

 1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน  (416000)  รวม                    -    บาท
                    -  จ านวน                     -    บาท
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  หมวดภาษีจัดสรร  (421000)  รวม    17,370,000.00  บาท
(1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน  (421001)  จ านวน         450,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเท่าเดิม
(2)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  (421002)  จ านวน       8,400,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึน้
(3)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)  (421004)  จ านวน       2,900,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึน้
(4)  ภาษีธรุกิจเฉพาะ  (421005)  จ านวน         200,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเท่าเดิม
(5)  ภาษีสุรา  (421006)  จ านวน       1,450,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึน้
(6)  ภาษีสรรพสามิต  (421007)  จ านวน       3,100,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึน้
(7)  ค่าภาคหลวงแร่  (421012)  จ านวน           80,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึน้
(8)  ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม  (421013)  จ านวน           50,000.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง
(9)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015)  จ านวน         740,000.00  บาท

ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรค่าธรรมเนียมลดลง

 2. รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  (431000)  รวม    20,904,000.00  บาท
(1)  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  จ านวน       4,699,000.00  บาท
     เลือกท า  (431002)    
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึน้
(2)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน     10,089,600.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีจ านวนผู้สูงอายุที่ครบ  60  ปีบริบูรณ์เพิ่มขึน้  และมีผู้สูงอายุที่ปรับอัตรา
การรับเบี้ยยังชีพ  เนื่องจากมีอายุเพิ่มขึน้
(3)  เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,283,200.00       บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีจ านวนผู้พิการมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่มขึน้
(4)  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 30,000.00           บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากไม่มีผู้ยืน่ความประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เพิ่มเติม
(5)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จ านวน 845,200.00         บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีจ านวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ  อบต. เพิ่มขึน้
(6)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั จ านวน 1,786,500.00       บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีจ านวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ  อบต. เพิ่มขึน้
(7)  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน่ จ านวน 2,000.00            บาท
     (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเท่าเดิม
(8)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 168,500.00         บาท
     (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ/ผู้ดูแลเด็กเล็ก/ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากจ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดลง

 3. รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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 ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 ปี  2560  ยอดต่าง (%) ปี  2561
งบกลาง          892,099         529,555         717,757     1,135,885.66     12,741,830 13.56     14,469,180 
หมวดงบกลาง          892,099         529,555         717,757     1,135,885.66     12,741,830 13.56     14,469,180 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 137,516         107,013         115,496         124,114        137,400        -0.29 137,000        
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -                -               -               -               9,700,000      4.02 10,089,600    
เบี้ยยังชีพคนพิการ -                -               -               -               2,016,000      62.86 3,283,200      
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ -                -               -               18,000          30,000          0.00 30,000          
เงินส ารองจ่าย (เพือ่จา่ยในกรณีจ าเป็น กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ฯลฯ) 306,683         135,262         307,661         712,161.66    549,000        11.36 611,370        
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพฯ) 149,000         123,000         138,000         121,000        140,000        0.00 140,000        
เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 298,900         164,280         156,600         160,610        169,430        5.06 178,010        

1. งบบุคลากร       8,116,757       9,107,714      9,718,772.36   10,479,248.00     12,015,420 0.47        12,072,420 

หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว       8,116,757       9,107,714      9,718,772.36   10,479,248.00     12,015,420 0.47        12,072,420 

  เงนิเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)       3,365,136       3,421,416       3,427,904      3,434,012      3,435,120 0.00      3,435,120 

เงินเดือนนายกและรองนายก  อบต. 482,664         514,080         514,080         513,332        514,080        0.00 514,080        

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายก  อบต. 39,656           42,120           42,120           42,060          42,120          0.00 42,120          

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก  อบต. 39,656           42,120           42,120           42,060          42,120          0.00 42,120          

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก  อบต. 76,320           86,400           86,400           86,160          86,400          0.00 86,400          

เงินค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา 2,726,840       2,736,696       2,743,184       2,750,400      2,750,400      0.00 2,750,400      

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่าย
 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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 ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 ปี  2560  ยอดต่าง (%) ปี  2561
รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

  เงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)       3,032,649       3,618,173      3,979,276.36      4,506,431      5,832,420 1.20         5,902,700 

เงินเดือนพนักงาน  2,396,398       3,101,933       3,470,686.36   3,973,641      5,269,140      0.17-    5,260,300      

เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  386,393         137,782         67,200           79,800          84,000          85.71   156,000        

เงินประจ าต าแหน่ง  114,138         235,538         277,200         282,800        294,000        0.00 294,000        
  ค่าจ้างประจ า

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  117,720         124,920         153,990         170,190        185,280        3.84    192,400        

เงินเพิ่มต่างๆ  ของลูกจ้างประจ า  18,000           18,000           10,200           -               -               -      -               
  ค่าจ้างชั่วคราว       1,718,972       2,068,125       2,311,592      2,538,805      2,747,880 -0.48      2,734,600 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1,201,913       1,701,690       1,992,213       2,225,973      2,423,880      1.77 2,466,700      

เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  517,059         366,435         319,379         312,832        324,000        -17.31 267,900        

2. งบด าเนินงาน      5,770,748.13      7,154,639.06      4,639,476.41     4,086,189.53      6,782,970 4.04      7,056,800 

หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสด ุ และหมวดค่าสาธาณูปโภค      5,770,748.13      7,154,639.06      4,639,476.41     4,086,189.53      6,782,970 4.04      7,056,800 

  ค่าตอบแทน      570,418.50      1,511,631.75         222,579         215,157         531,200 -25.23         397,200 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. 30,580           1,355,356       12,000           4,200            189,000        -78.84 40,000          

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  -                -               -               17,220          33,000          0.00 33,000          

ค่าเช่าบ้าน  105,000         124,400         168,900         168,300        240,000        0.00 240,000        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  44,605           27,875.75       41,679           25,437          69,200          21.68   84,200          

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  390,233.50     4,000            -               -               -               -      -               
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 ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 ปี  2560  ยอดต่าง (%) ปี  2561
รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

  ค่าใชส้อย      3,306,160.71      3,190,731.33      2,480,468.41     2,109,375.09      3,536,210 8.92      3,851,500 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  498,778         493,508.70     234,935         314,208        580,000        -8.62 530,000        

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร  1,027,650       15,605           9,795            18,675          49,000          0.00 49,000          

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  1,599,811.05   2,597,200.66   2,062,474       1,633,146      2,602,210      11.54   2,902,500      

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  179,921.66     84,416.97       173,264.41     143,346.09    305,000        21.31   370,000        
  ค่าวัสดุ      1,261,334.01      1,797,963.09      1,420,187.45     1,305,062.65      1,771,560 23.01       2,179,200 

วสัดุส านักงาน  164,958         386,555.05     205,125.05     130,540.15    252,000        3.17    260,000        

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  139,375         92,607           66,890           53,250          72,000          13.89   82,000          

วสัดุงานบ้านงานครัว  14,031           12,415           16,853           -               43,000          0.00 43,000          

ค่าอาหารเสริม (นม) 472,598.01     773,519.04     726,470.40     764,144.50    810,560        4.27 845,200        

วสัดุก่อสร้าง 19,960           18,000           51,588           80,749          55,000          663.64 420,000        

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  -                12,986           -               26,000          75,000          -20.00 60,000          

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  266,655         224,709         197,841         177,413        250,000        0.00 250,000        

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  10,000           127,322         88,400           -               30,000          0.00 30,000          

วสัดุการเกษตร  7,020             7,190            9,000            -               16,000          31.25 21,000          

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  1,160             8,340            1,700            10,166          28,000          0.00 28,000          

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  35,500           -               -               -               30,000          0.00 30,000          

วสัดุกีฬา 69,230           69,080           -               -               -               -      -               

วสัดุคอมพิวเตอร์  60,847           65,240           56,320           62,800          85,000          0.00 85,000          
วสัดุการศึกษา -                -               -               -               10,000          0.00 10,000          
วสัดุเคร่ืองดับเพลิง  -                -               -               -               15,000          0.00 15,000          
วสัดุอื่นๆ  -                -               -               -               -               -      -               
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 ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 ปี  2560  ยอดต่าง (%) ปี  2561
รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

  ค่าสาธารณปูโภค      632,834.91     654,312.89     516,241.55     456,594.79         944,000 33.38-          628,900 
ค่าไฟฟ้า  593,882.33     597,565.81     434,623.16     377,791.01    829,000        -40.42 493,900        
ค่าน้ าประปา  4,184             10,246           25,289           24,128          30,000          0.00 30,000          
ค่าบริการโทรศัพท์  2,521.95         3,078.99        5,290.89        5,345.78        10,000          0.00 10,000          
ค่าบริการไปรษณีย์  8,302             8,246            5,518.50        3,810            25,000          0.00 25,000          
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  23,944.63       35,176.09       45,520           45,520          50,000          40.00 70,000          
3. งบลงทุน       1,316,348       1,908,270       3,004,289      2,965,966      2,618,780 20.04      3,143,500 
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง       1,316,348       1,908,270       3,004,289      2,965,966      2,618,780 20.04      3,143,500 
  ค่าครภุณัฑ์          814,148         195,584         740,300         124,780         235,280 34.69         316,900 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 352,240         102,070         233,300         52,080          61,000          124.59 137,000        
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                -               424,500         -               -               -      -               
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 90,000           -               -               -               -               100.00   21,000          
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ -                -               -               21,400          -               100.00   117,500        
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 19,980           17,830           -               -               -               -      -               
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 19,200           -               -               -               -               100.00   9,400            
ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง -                1,632            -               6,300            -               -      -               
ครุภณัฑ์ส ารวจ -                -               -               -               3,600            38.89 5,000            
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 112,728         4,290            82,500           45,000          49,900          -45.89 27,000          
ครุภณัฑ์อื่น 220,000         69,762           -               -               120,780        -100.00 -               
  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง          502,200       1,712,686       2,263,989      2,841,186      2,383,500 18.59       2,826,600 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 502,200         1,712,686       2,263,989       2,841,186      1,848,700      52.90   2,826,600      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                -               -               225,600        534,800        -100.00 -               
4. งบรายจ่ายอ่ืน           18,500       1,082,503           18,000          18,000          18,000 0.00          18,000 
  หมวดรายจ่ายอ่ืน 18,500          1,082,503      18,000          18,000         18,000         0.00 18,000         
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 ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558  ปี  2559 ปี  2560  ยอดต่าง (%) ปี  2561
รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

5. งบเงนิอุดหนุน      1,943,791.53      3,050,892.49      2,393,700.72     1,947,173.14      1,743,000 11.59       1,945,100 
  หมวดเงนิอุดหนุน      1,943,791.53      3,050,892.49      2,393,700.72     1,947,173.14      1,743,000 11.59       1,945,100 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ -                20,000           -               20,000          20,000          0.00 20,000          
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  1,943,791.53   2,830,892.49   2,281,200.72   1,897,173.14  1,723,000      11.73   1,925,100      
เงินอุดหนุนเอกชน -                150,000         112,500         30,000          -               -      -               
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  -                50,000           -               -               -               -      -               

 รวมทุกหมวด     18,058,243.66    22,833,573.55    20,491,995.49   20,632,462.33   35,920,000.00 7.75      38,705,000.00 
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น        38,705,000  บาท
จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น

งานบรหิารทั่วไป  (00111)  รวม 11,022,820        บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 7,883,020          บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 7,883,020          บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)  (521000)  รวม 3,435,120          บาท

 จ านวน            514,080  บาท

เพื่อจ่ายเป็น    

(1)  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท

(2)  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  11,220  บาท  จ านวน  12  เดือน

(จ านวน  2  คน)  เป็นเงิน  269,280  บาท

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557)

(ส านักปลัด)

1.1.2  ประเภท  เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  (210200)
 จ านวน              42,120  บาท

เพื่อจ่ายเป็น  
(1)  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  1,750  บาท
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท
(2)  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  880  บาท
จ านวน  12  เดือน  (จ านวน  2  คน)  เป็นเงิน  21,120  บาท
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557)
(ส านักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)

1.1.1  ประเภท  เงนิเดอืนนายกและรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  (210100)
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1.1.3  ประเภท  เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  (210300)
 จ านวน              42,120  บาท

เพื่อจ่ายเป็น
(1)  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  1,750  บาท
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท
(2)  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  880  บาท
จ านวน  12  เดือน  (จ านวน  2  คน)  เป็นเงิน  21,120  บาท
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557)
(ส านักปลัด)

1.1.4  ประเภท  เงนิค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  (210400)
 จ านวน              86,400  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  7,200  บาท
จ านวน  12  เดือน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557)
(ส านักปลัด)

1.1.5  ประเภท  เงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต. (210600)  
 จ านวน          2,750,400  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่
(1)  ประธานสภา  อัตราเดือนละ  11,220  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท
(2)  รองประธานสภา  อัตราเดือนละ  9,180  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท
(3)  สมาชิกสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  จ านวน  12  เดือน (จ านวน 28 คน) เป็นเงิน  2,419,200  บาท   
(4)  เลขานุการสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557)
(ส านักปลัด)
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หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 3,180,800          บาท
1.1.6  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน  (220100)  จ านวน          2,880,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  9  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา
  (2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา
  (3)  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา
  (4)  นิติกร                               จ านวน  1  อัตรา
  (5)  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  1  อัตรา
  (6)  นักทรัพยากรบุคคล              จ านวน  1  อัตรา
  (7)  นักพัฒนาชุมชน           จ านวน  1  อัตรา
  (8)  เจ้าพนักงานธรุการ จ านวน  1  อัตรา
  (9)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(ส านักปลัด)

1.1.7  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงาน  (220200)   จ านวน            132,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
(1)  เงินค่าตอบแทนรายเดือน  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับกลาง  อัตราเดือนละ  7,000  บาท
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2553)  
(2)  เงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท  
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

1.1.8  ประเภท  เงนิประจ าต าแหน่ง  (220300)  จ านวน            168,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  ดังนี้
 (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง  อัตราเดือนละ 7,000 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 84,000 บาท
 (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
 (3) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน
เป็นเงิน  42,000  บาท
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(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวธิกีาร
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559)
(ส านักปลัด)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 1,267,100          บาท
1.1.9  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน          1,167,300  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  8  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  6  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ จ านวน  2  อัตรา
  (1.3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  1  อัตรา
  (1.4)  ตกแต่งสวน จ านวน  1  อัตรา
  (1.5)  พนักงานวทิยุ จ านวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
  (2.2)  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

1.1.10  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              99,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  7  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  5  ต าแหน่ง  ดังนี้  
  (1.1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ จ านวน  2  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  1  อัตรา
  (1.3)  ตกแต่งสวน จ านวน  1  อัตรา
  (1.4)  พนักงานวทิยุ จ านวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
  (2.2)  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)
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2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 2,844,000          บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 2,324,000          บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม 170,000            บาท
2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ส านักปลัด)
 
2.1.2  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  (310400)   จ านวน            120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559)
(ส านักปลัด)

2.1.3  ประเภท  เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  จ านวน              40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549)
(ส านักปลัด)

2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 1,634,000          บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร  (320100)  จ านวน            400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเวรยาม  ค่าจ้างท าความสะอาด  ค่าจ้างฉีดพ่นหมอกควนั
ค่าจ้างฉีดวคัซีนป้องกันโรค  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าติดต้ังไฟฟ้า  ค่าติดต้ังประปา  ค่าจ้างเหมาการติดต้ัง
ระบบโทรคมนาคมและระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าจ้างเหมาด าเนินการสร้างข่ายสายส่ือสัญญาณ  (Optical  Fiber)
ค่าจ้างเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1452  ลงวนัที่  27  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม  2560)
(ส านักปลัด)

2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ  (320200)   จ านวน 35,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธกีารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้
(1)  ค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรอืคณะบุคคล   จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวญั  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องในการเล้ียงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ  และค่าใช้จา่ยอื่น  ซ่ึงจ าเป็นต้องจา่ยที่เกีย่วกบัการรับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงร่วม
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ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381  ลงวนัที่  28  กรกฎาคม  2548)
(ส านักปลัด)
(2)  ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชมุสภาท้องถ่ินหรอืคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ  
  จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ  เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรองและค่าบริการอื่นๆ  ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่าย
ในการเล้ียงรับรองการประชุมสภา อบต.  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวา่ง  อปท. หรือ อปท.
กับรัฐวสิาหกิจ  หรือเอกชน
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381  ลงวนัที่  28  กรกฎาคม  2548)
(ส านักปลัด)

2.2.3  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  
 จ านวน 999,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1) ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งสมาชกิสภาหรอืผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน             724,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด (กรณีครบวาระ ยบุสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่
และกรณีอื่นๆ)
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0890.4/ว3992  ลงวนัที่  2  ตุลาคม  2556
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0890.4/468  ลงวนัที่  17  มกราคม  2556)  
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  143  ข้อที่  9)
(ส านักปลัด)
(2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

 จ านวน            250,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเขา้รับการฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา  อบต.  อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  หรือบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ัง
ให้เดินทางไปราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559)
(ส านักปลัด)
(3)  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคลากร  อบต. ขามสะแกแสง
  จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิัติงาน  และการด ารงชีวติ
ให้แก่บุคลากร  อบต. ขามสะแกแสง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
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(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  143  ข้อที่  11)
(ส านักปลัด)
(4)  ค่าพวงมาลัย  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ และพวงมาลา   จ านวน                5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  ส าหรับพิธกีารต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0407/ว1284  ลงวนัที่  10  พฤศจิกายน  2530)
(ส านักปลัด)

2.2.4  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน            200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
เคร่ืองตัดหญ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง
โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  142  ข้อที่  5)
(ส านักปลัด)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 520,000            บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  (330100)    จ านวน            150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ  จ้างหรือท าเองซ่ึงวสัดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

2.3.2  ประเภท  วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  (330200)    จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปล๊ักไฟ  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  สวิตซ์เปิด-ปิด  แบตเตอร่ีวิทยส่ืุอสาร
ไมโครโฟน  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

2.3.3  ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครวั  (330300)   จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  จาน  แก้ว  ช้อน  กระติกน้ า  ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น  น้ ายาล้างห้องน้ า  สบู่  ผงซักฟอก  กระดาษช าระ  น้ าด่ืม  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)



44

2.3.4  ประเภท  วัสดยุานพาหนะและขนส่ง  (330700)   จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  และรถประเภทอื่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

2.3.5  ประเภท  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)   จ านวน            230,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  รถตัดหญ้า  เคร่ืองตัดหญ้า
เคร่ืองสูบน้ า  เคร่ืองปั่นไฟ  เคร่ืองพ่นหมอกควนั  และรถประเภทอื่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)
 
2.3.6  ประเภท  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่ (331100)   จ านวน              25,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ  จา้งท าหรือท าเอง  ซ่ึงวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่น  วารสาร  แผ่นพับ  ไม้อัด
ไวนิล  สี  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

2.3.7  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร ์ (331400)   จ านวน              45,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  จ้างท าซ่ึงวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์
แป้นพิมพ์  แผ่นซีดี  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม 520,000            บาท
2.4.1  ประเภท  ค่าไฟฟ้า  (340100)   จ านวน            400,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ  อาคาร  และส่ิงปลูกสร้างอื่น  ที่อยูใ่นการควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล
(ส านักปลัด)

2.4.2  ประเภท  ค่าน้ าประปา  (340200)   จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการ  อาคาร  และส่ิงปลูกสร้างอื่นที่อยูใ่นการควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(ส านักปลัด)
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2.4.3  ประเภท  ค่าโทรศัพท์  (340300)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจ าที่ท าการ  และโทรศัพท์มือถือขององค์การบริหารส่วนต าบล
(ส านักปลัด)

2.4.4  ประเภท  ค่าบรกิารไปรษณยี์  (340400)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ส านักปลัด)

2.4.5  ประเภท  ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  (340500)   จ านวน              70,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการโทรคมนาคม  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าจดัท าเว็บไซต์  ค่าโดเมนเนม  ค่าเช่าพื้นที่
บริการอินเตอร์เน็ต  ค่าบริการปรับปรุงและส ารองข้อมูล  รวมถึงบริการอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ส านักปลัด)

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม 257,800            บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 257,800            บาท
3.1  ค่าครภุณัฑ์  (541000)  รวม 257,800            บาท
3.1.1  ประเภท  ครภุณัฑ์ส านักงาน  (410100)   จ านวน 137,000            บาท
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องปรบัอากาศ  แบบแยกส่วน  จ านวน              47,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศติดต้ังในห้องท างานส านักปลัด อบต.  (ห้องชั้นล่าง)
จ านวน  1  เคร่ืองๆ  ละ  47,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  -  ขนาดไม่ต่ ากวา่  36,000  บีทียู
  -  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง
  -  มีความสามารถในการท าความเย็น  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
  -  ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็น  และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
  -  มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้
  -  ชนิดแขวน
  -  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
  -  การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้
สวติซ์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร
(ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ  มีนาคม  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  172  ข้อที่  3)
(ส านักปลัด)
(2)  ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดจิิตอล  จ านวน              90,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล จ านวน 1 เคร่ืองๆ  ละ  90,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
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  -  ความละเอียด  300 x 300  จุดต่อตารางนิ้ว
       1)  ขนาดที่ก าหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขัน้ต่ า
       2)  สามารถย่อได้
       3)  พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ  A4
(ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ  มีนาคม  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  173  ข้อที่  6)
(ส านักปลัด)

3.1.2  ประเภท  ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (410600)   จ านวน 117,500            บาท
(1)  ค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  พรอ้มตดิตั้ง  จ านวน            117,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  พร้อมติดต้ัง  จ านวน  1  ชุดๆ  ละ  117,500  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  -  เคร่ืองบันทึกภาพ  NVR  9  ช่อง  จ านวน  1  เคร่ือง
  -  HDD  4  TB  จ านวน  2  ลูก

  -  จอมอนิเตอร์  LED  21.5  นิ้ว  จ านวน  1  เคร่ือง
  -  Switch  HUB  8  Port  10/100  จ านวน  2  ตัว
  -  HOUSING  กล่องส าหรับกล้องนอกอาคาร  จ านวน  9  กล่อง
  -  สายแลน  แบบมีไฟ  มีสลิง  จ านวน  800  เมตร
  -  Router  จ านวน  1  ตัว
  -  UPS  800 V  จ านวน  1  เคร่ือง
  -  อุปกรณ์ติดต้ังเสา  ท่อร้อยสาย  อุปกรณ์เดินสาย  กล่องพักสาย  จ านวน  1  ชุด
  -  ค่าแรงเดินสาย  ติดต้ังกล้องวงจรปิด  9  ตัว  จ านวน  1  งาน
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีอยูใ่นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2559
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แต่ต้องการรุ่นหรือคุณสมบัติหรือลักษณะนอกเหนือเกณฑ์ก าหนด
เพื่อความคุ้มค่าและประหยัด  จึงต้ังตามราคาในจังหวดั
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989  ลงวนัที่  22  มิถุนายน  2552)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  172  ข้อที่  4)
(ส านักปลัด)
3.1.3  ประเภท  ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ (411600)   จ านวน 3,300                บาท
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอรห์รอืชนิด  LED  ขาวด า  จ านวน                3,300  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  LED  ขาวด า  จ านวน  1  เคร่ืองๆ  ละ  3,300  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  600x600  dpi 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกวา่  18  หน้าต่อนาที  (ppm) 
  -  มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกวา่  8  MB 
  -  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel หรือ USB  2.0  หรือดีกวา่จ านวนไม่น้อยกวา่  1  ช่อง 
  -  สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่  150  แผ่น 

  -  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (IP  CAMERA)  ความละเอียดไม่น้อยกวา่  1.3  ล้านพิเซล  จ านวน  9  ตัว
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(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2560
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  172  ข้อที่  5)
(ส านักปลัด)

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม 18,000              บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม 18,000              บาท
4.1.1  ประเภท  ค่าจ้างองค์กรหรอืสถาบันที่เป็นกลาง  เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รบับรกิาร  (510100)  จ านวน              18,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
และน าข้อมูลที่ได้รับ  ไปปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธภิาพยิง่ขึน้
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  142  ข้อที่  8)
(ส านักปลัด)

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 20,000              บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 20,000              บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 20,000              บาท
(1)  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานรฐัพิธี  "เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
มหาวชริาลงกรณ  บดนิทรเทพยวรางกูร"  จ านวน 10,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวดันครราชสีมา  ในการจัดงานรัฐพิธี
"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แกไ้ขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 11 ขอ้ที่ 1)
(ส านักปลัด)

(2)  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  จ านวน 10,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวดันครราชสีมา  ในการจัดงาน
พระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แกไ้ขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 11 ขอ้ที่ 4)
(ส านักปลัด)
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งานบรหิารงานคลัง  (00113)  รวม 2,229,400          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 1,802,700          บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 1,802,700          บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 1,335,900          บาท
1.1.1  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน  (220100)  จ านวน          1,269,900  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน  1  อัตรา
  (2)  นักวชิาการคลัง จ านวน  1  อัตรา
  (3)  นักวชิาการจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา
  (4)  เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(กองคลัง)

1.1.2  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงาน  (220200)   จ านวน              24,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ   ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  12  เดือน
เป็นเงิน  24,000  บาท
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(กองคลัง)

1.1.3  ประเภท  เงนิประจ าต าแหน่ง  (220300)  จ านวน              42,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับต้น
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวธิกีาร
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559)
(กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)
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หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 466,800            บาท
1.1.4  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            413,100  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา
  (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา
  (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(กองคลัง)

1.1.5  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              53,700  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา
  (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา
  (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(กองคลัง)

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 383,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 373,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม 58,000              บาท
2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(กองคลัง)

2.1.2  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  (310400)   จ านวน              48,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559)
(กองคลัง)
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2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 235,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร  (320100)  จ านวน 5,000                บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจา้งถา่ยเอกสาร  ค่าจา้งเยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ   และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกีย่วข้อง  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1452  ลงวนัที่  27  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม  2560)
(กองคลัง)

2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ  (320200)   จ านวน 10,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธกีารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้
  -  ค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรอืคณะบุคคล   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวญั  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องในการเล้ียงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ  และค่าใช้จา่ยอื่น  ซ่ึงจ าเป็นต้องจา่ยที่เกีย่วกบัการรับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381  ลงวนัที่  28  กรกฎาคม  2548)
(กองคลัง)

2.2.3  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  
 จ านวน 200,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

 จ านวน              80,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเขา้รับการฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  หรือบุคคลที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ังให้เดินทางไปราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559)
(กองคลัง)
(2)  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่  อบต.
  จ านวน            120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษี
ในพื้นที่ อบต.
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2550
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.3/ว462  ลงวนัที่  29  กุมภาพันธ ์ 2551
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว67  ลงวนัที่  9  มกราคม  2555) 
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  143  ข้อที่  10)
(กองคลัง)
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2.2.4  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี้
และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  142  ข้อที่  5)
(กองคลัง)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 80,000              บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  (330100)    จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ  จ้างหรือท าเองซ่ึงวสัดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  สมุดบัญชี  ใบเสร็จรับเงิน  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองคลัง)

2.3.2  ประเภท  วัสดยุานพาหนะและขนส่ง  (330700)   จ านวน                5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถจักรยานยนต์  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองคลัง)

2.3.3  ประเภท  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)   จ านวน                5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถจักรยานยนต์  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองคลัง)

2.3.4  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร ์ (331400)   จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  จ้างท าซ่ึงวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์
แป้นพิมพ์  แผ่นซีดี  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองคลัง)
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2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม 10,000              บาท
2.4.1  ประเภท  ค่าบรกิารไปรษณยี์  (340400)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(กองคลัง)

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม 23,700              บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 23,700              บาท
3.1  ค่าครภุณัฑ์  (541000)  รวม 23,700              บาท
3.1.1  ประเภท  ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ (411600)   จ านวน 23,700              บาท
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ้ค ส าหรบังานส านักงาน  จ านวน              16,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  1  เคร่ืองๆ ละ  16,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกวา่  2  แกนหลัก  (2 core)  จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกวา่  ดังนี้
     1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกวา่  2  MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกวา่  6  แกน  หรือ 
     2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกวา่  3  MB  ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่  2.0  GHz 
  -  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกวา่  ขนาดไม่น้อยกวา่  4  GB 
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่  1  TB  จ านวน  1  หน่วย
หรือชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่  120  GB  จ านวน  1  หน่วย
  -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกวา่  1,366 x 768  Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกวา่  12  นิ้ว 
  -  มี  DVD-RW  หรือดีกวา่  จ านวน  1  หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา่
จ านวนไม่น้อยกวา่  1  ช่อง 
  -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่  Wi-Fi (802.11b, g, n)  และ  Bluetooth  ได้เป็นอย่างน้อย 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2560
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  173  ข้อที่  7)
(กองคลัง)
(2)  เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉดีหมกึ  (Inkjet)  จ านวน                7,700  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน  1  เคร่ืองๆ  ละ 7,700 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier , Scanner  และ  FAX  ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
  -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet) 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  4,800x1,200 dpi  หรือ  1200x4,800 dpi 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกวา่  33  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  15  ภาพต่อนาที (ipm) 
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  -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกวา่  15  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  10  ภาพต่อนาที (ipm) 
  -  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวด า-สี)  ได้ 
  -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่  1,200x2,400  dpi 
  -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document  Feed) 
  -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
  -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่  99  ส าเนา 
  -  สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์ 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้ 
  -  สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่  100  แผ่น 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2560
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  173  ข้อที่  8)
(กองคลัง)

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 20,000              บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 20,000              บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (610100)  จ านวน 20,000              บาท
  -  อุดหนุนองค์การบรหิารส่วนต าบลชวีึก  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์รวมขา่วสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดบัอ าเภอขามสะแกแสง  จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลชีวกึ  เป็นค่าด าเนินการเกีย่วกับศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของ  อปท.  และเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธข์่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ  อปท.
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  156  ข้อที่  3)
(กองคลัง)
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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน  (00121)  รวม 311,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 161,000            บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 161,000            บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 161,000            บาท
1.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            144,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

1.1.2  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              17,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 150,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 150,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 150,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 150,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
  -  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืน  (อปพร.)  ขององค์การบรหิารส่วนต าบล
  จ านวน            150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน  อปพร.  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (00120)
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(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  122  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั  (00123)  รวม 144,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 144,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 144,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 84,000              บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 84,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่  จ านวน              42,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการและปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์  อปพร.  และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  ในการปฏบิัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0804.5/ว1634  ลงวนัที่  22  กันยายน  2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0801.4/ว668  ลงวนัที่  27  มีนาคม  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  122  ข้อที่  2)
(ส านักปลัด)    
(2)  โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์  จ านวน              42,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการและปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์  อปพร.  และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  ในการปฏบิัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0804.5/ว1634  ลงวนัที่  22  กันยายน  2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0801.4/ว668  ลงวนัที่  27  มีนาคม  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  122  ข้อที่  3)
(ส านักปลัด)    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (00120)
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2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 60,000              บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดกุ่อสรา้ง  (330600)  จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  ท่อ  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ตลับเมตร   
และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)    

2.3.2  ประเภท  วัสดเุครื่องแตง่กาย  (331200)   จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และชุดดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  เช่น  เส้ือ  กางเกง  เข็มขัด  หมวก  
รองเท้า  เส้ือยืด  ชุดผจญเพลิง  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)    

2.3.3  ประเภท  วัสดเุครื่องดบัเพลิง  (331600)   จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง  เช่น  เคร่ืองดับเพลิงเคมี  ค่าจ้างเติมน้ ายาเคมีในเคร่ืองดับเพลิง
และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)    

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211)  รวม 2,214,600          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 868,000            บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 868,000            บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 628,000            บาท
1.1.1  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน  (220100)  จ านวน            393,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  จ านวน  1  อัตรา  
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

1.1.2  ประเภท  เงนิประจ าต าแหน่ง  (220300)  จ านวน              42,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวธิกีาร
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

หมวดค่าจ้างประจ า    
1.1.3  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  (220400)   จ านวน            192,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ า  ให้แก่  ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธรุการ  จ านวน  1  อัตรา  
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 240,000            บาท
1.1.4  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            216,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ปฏบิัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็กเล็ก)
จ านวน 2 อัตรา
(จ่ายจากเงินรายได้ อบต. จ านวน 1 อัตรา และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุน ศพด. จ านวน 1 อัตรา)
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา  (00210)
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1.1.5  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              24,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างทั่วไป
ต าแหน่ง  ปฏบิัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก  (ผู้ดูแลเด็กเล็ก)  จ านวน  2  อัตรา
(จ่ายจากเงินรายได้ อบต. จ านวน 1 อัตรา และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุน ศพด. จ านวน 1 อัตรา)
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 1,337,200          บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 1,337,200          บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม 79,000              บาท
2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน                3,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.1.2  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  (310400)   จ านวน              36,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.1.3  ประเภท  เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  จ านวน              40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างประจ า
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 324,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร  (320100)  จ านวน 115,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมา
พาหนะน าเด็กเล็ก  ศพด.  ไปสถานพยาบาล  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1452  ลงวนัที่  27  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม  2560)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ  (320200)   จ านวน 4,000                บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธกีารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้
(1)  ค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรอืคณะบุคคล   จ านวน                2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวญั  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องในการเล้ียงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เกีย่วกับการรับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381  ลงวนัที่  28  กรกฎาคม  2548)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2)  ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชมุคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ  จ านวน                2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ  เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรองและค่าบริการอื่นๆ  ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่าย
ที่เกีย่วกับการเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย
ตามระเบียบ  หรือหนังสือส่ังการ  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381  ลงวนัที่  28  กรกฎาคม  2548)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.2.3  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  
 จ านวน 195,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

 จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  หรือบุคคลที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ังให้เดินทางไปราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2)  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศึกษา   จ านวน            165,000  บาท
  (2.1)  ค่าอาหารกลางวันส าหรบัเดก็เล็ก  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.ขามสะแกแสง  เป็นเงนิ  122,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จ านวน  25  คนๆ  ละ  20  บาท  รวม  245  วนั
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว3301  ลงวนัที่  14  มิถุนายน  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 9 ข้อที่ 13)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
  (2.2)  ค่าจัดการเรยีนการสอนส าหรบัศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.ขามสะแกแสง  (ค่าเงนิรายหัวนักเรยีน)
เป็นเงนิ  42,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การจัดหาส่ือการเรียนการสอน  วสัดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
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(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว3301  ลงวนัที่  14  มิถุนายน  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 9 ข้อที่ 13)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.2.4  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร
และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  142  ข้อที่  5)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 934,200            บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  (330100)    จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ  จ้างหรือท าเองซ่ึงวสัดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ  ของกองการศึกษาฯ  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3.2  ประเภท  วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  (330200)    จ านวน                2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปล๊ักไฟ  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  สวติซ์เปิด-ปิด  แบตเตอร่ีวทิยุส่ือสาร
ไมโครโฟน  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3.3  ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครวั  (330300)   จ านวน              23,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  จาน  แก้ว  ช้อน  ถาดหลุม
กระติกน้ า  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  น้ ายาล้างห้องน้ า  สบู่  ผงซักฟอก  กระดาษช าระ  เคร่ืองนอนส าหรับเด็กเล็ก
ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าห่ม  น้ าด่ืม  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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2.3.4  ประเภท  ค่าอาหารเสรมิ (นม)  (330400)   จ านวน            845,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  และนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  (สพฐ.)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้
  (1)  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
 จ านวน  25  คน  จ านวน  260  วนั  เป็นเงิน  48,000  บาท 
(ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่)
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว3301  ลงวนัที่  14  มิถุนายน  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  134  ข้อที่  2)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
  (2)  โรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)
จ านวน  416  คน  จ านวน  260  วนั  เป็นเงิน  797,200  บาท  ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนุก  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)์  และโรงเรียนบ้านหนองจาน
(ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่)
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว3301  ลงวนัที่  14  มิถุนายน  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  134  ข้อที่  3)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3.5  ประเภท  วัสดกุ่อสรา้ง  (330600)  จ านวน                5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  สี  ท่อ  ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  จอบ  เสียม  ส่ิว
สวา่น  เล่ือย  ตลับเมตร  โถส้วม  อ่างล้างมือ  ท่อน้ าบาดาล  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3.6  ประเภท  วัสดกุารเกษตร  (331000)  จ านวน                6,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  พันธุพ์ืช  พันธุสั์ตว ์ ดิน  ปุ๋ย  มีด  กรรไกร  จอบ  เสียม  และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3.7  ประเภท  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่ (331100)   จ านวน                3,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  จ้างท าหรือท าเอง  ซ่ึงวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ เช่น  วารสาร  แผ่นพับ  ไม้อัด
ไวนิล  สี  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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2.3.8  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร ์ (331400)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  จ้างท าซ่ึงวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์
แป้นพิมพ์  แผ่นซีดี  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3.9  ประเภท  วัสดกุารศึกษา  (331500)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุการศึกษา  เช่น  แบบฝึกประสบการณ์  แบบเรียนต่างๆ  หุ่น  แบบจ าลองภมูิประเทศ
เบาะมวยปล้ า  เบาะยูโด  และส่ือการเรียนการสอนต่างๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม 9,400                บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 9,400                บาท
3.1  ค่าครภุณัฑ์  (541000)  รวม 9,400                บาท
3.1.1  ประเภท  ครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั  (410900)   จ านวน 9,400                บาท
(1)  ค่าจัดซ้ือตู้เย็น  จ านวน                9,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น  ส าหรับเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)  และอาหารวา่งของเด็กนักเรียน
จ านวน  1  เคร่ืองๆ  ละ  9,400  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  -  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่  7  คิวบิกฟุต
  -  ได้รับฉลากประสิทธภิาพประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ  มีนาคม  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 12 ข้อที่ 15)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา  (00212)  รวม 1,856,500          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 112,500            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 112,500            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 112,500            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 112,500            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิ  จ านวน            100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ค่าเวที  ค่าเคร่ืองเสียง  
ค่าการแสดง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  124  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2)  โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที่  เพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณส์ าหรบัเดก็เล็ก
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  จ านวน                8,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  144  ข้อที่  3)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(3)  โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  จ านวน                2,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กเล็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  ให้มีทักษะในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา  (00210)



65

(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  135  ข้อที่  4)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(4)  โครงการจัดงานวันแมแ่ห่งชาติ  จ านวน                2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการวนัแม่แห่งชาติ  เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
ตระหนักถึงพระคุณของแม่บังเกิดเกล้า  และพระแม่เจ้าของแผ่นดินไทย
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  137  ข้อที่  11)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 1,744,000          บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 1,744,000          บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 1,744,000          บาท
(1)  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรยีนในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบ  จ านวน 1,664,000          บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวนั  ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)  ระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่  6  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน  416  คนๆ  ละ  20  บาท/วนั  รวม  200  วนั  เป็นเงิน  1,664,000  บาท  ให้แก่  โรงเรียนบ้านหนุก
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)์  และโรงเรียนบ้านหนองจาน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  159  ข้อที่  7)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)  
(2)  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนุก   จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนุก
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  157  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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(3)  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหญา้คาโนนแจง   จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน
(กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ให้แก่  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  157  ข้อที่  3)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(4)  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านคู  (ประชาอุปถัมภ)์  จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ให้แก่
โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)์
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  158  ข้อที่  4)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(5)  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนองจาน   จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับการเรียนการสอน  ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองจาน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  158  ข้อที่  5)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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งานระดบัมธัยมศึกษา  (00213)  รวม 40,000              บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม -                   บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม -                   บาท
2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 40,000              บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 40,000              บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 40,000              บาท
  -  อุดหนุนโรงเรยีนขามสะแกแสง   จ านวน 40,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ให้แก่  โรงเรียนขามสะแกแสง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  158  ข้อที่  6)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา  (00210)
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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (00221)  รวม 159,500            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 159,500            บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 159,500            บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 159,500            บาท
1.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            139,700  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

1.1.2  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              19,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม -                   บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม -                   บาท
2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท
5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข  (00220)
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งานโรงพยาบาล  (00222)  รวม 50,000              บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 50,000              บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 50,000              บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 20,000              บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
  -  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  เยาวชน  หรือกิจกรรมการบ าบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว1102  ลงวนัที่  1  กรกฎาคม  2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  126  ข้อที่  4)
(ส านักปลัด)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 30,000              บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดวุิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์  (330900)  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ยา  เวชภณัฑ์  น้ ายาต่างๆ
วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการแพทย์และปฐมพยาบาล  เคมีภณัฑ์  น้ ายาพ่นหมอกควนัก าจัดยุงลาย  ทรายอเบท
หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  ยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข  (00220)
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2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท
3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (00223)  รวม 240,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 240,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 240,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 240,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 240,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเ้ลือดออก   จ านวน            160,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ
ออกรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  ค่าน้ ามันเบนซิน  ค่าน้ ามันดีเซล  ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควนั  ค่าเวชภณัฑ์
และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  125  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)
(2)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ ์ ค่าวคัซีน  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว0120  ลงวนัที่  12  มกราคม  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  125  ข้อที่  2)
(ส านักปลัด)
(3)  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  โดยการอบรมให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ
เร่ืองโรคเอดส์และเพศ  แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยั
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  125  ข้อที่  3)
(ส านักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข  (00220)
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2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  รวม 135,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 135,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 135,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 135,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 135,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ   จ านวน            120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาอาชีพ
การประกอบอาชีพ  การสร้างรายได้  การดูแลตนเอง  และอื่นๆ  ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติของผู้สูงอายุ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  127  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)
(2)  โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรบัผู้พิการ  จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ  ทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของตัวเอง  
สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้พิการคนอื่นได้  และสามารถด ารงชีวติร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  127  ข้อที่  2)
(ส านักปลัด)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)
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3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน  (00241)  รวม 2,108,300          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 1,198,200          บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 1,198,200          บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 758,000            บาท
1.1.1  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน  (220100)  จ านวน            716,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน  1  อัตรา
  (2)  นายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา
  (3)  เจ้าพนักงานธรุการ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(กองช่าง)

1.1.2  ประเภท  เงนิประจ าต าแหน่ง  (220300)  จ านวน              42,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับต้น
อัตราเดือนละ  3,500 บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวธิกีาร
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559)
(กองช่าง)

หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 440,200            บาท
1.1.3  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            386,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชมุชน  (00240)
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1.1.4  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              53,600  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(กองช่าง)

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 884,100            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 785,200            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม 90,200              บาท
2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบรหิารส่วนต าบล  (310100)  

 จ านวน 40,000              บาท
(1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรอืการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสรา้ง  จ านวน              40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3652  ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2553)
(กองช่าง)

2.1.2  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(กองช่าง)

2.1.3  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  (310400)   จ านวน              36,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559)
(กองช่าง)
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2.1.4  ประเภท  เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  จ านวน                4,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549)
(กองช่าง)

2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 150,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร  (320100)  จ านวน 10,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ   และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกีย่วข้อง  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1452  ลงวนัที่  27  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1555  ลงวนัที่  22  มีนาคม  2560)
(กองช่าง)

2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  
 จ านวน 100,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

 จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  หรือบุคคลที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ังให้เดินทางไปราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559)
(กองช่าง)
(2)  ค่าใชจ้่ายในการรงัวัดที/่ทางสาธารณประโยชน์ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง  จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวดัที่/ทางสาธารณประโยชน/์ตรวจสอบแนวเขต  ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง
เพื่อจัดท าหนังสือส าหรับที่หลวง  (นสล.)
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  พ.ศ.  2553  ข้อ 13)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  146  ข้อที่  1)
(กองช่าง)

2.2.3  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน              40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  รถกระเช้า  รถจักรยานยนต์
โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม
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บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  142  ข้อที่  5)
(กองช่าง)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 545,000            บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  (330100)    จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ  จ้างหรือท าเองซ่ึงวสัดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

2.3.2  ประเภท  วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  (330200)    จ านวน              60,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปล๊ักไฟ  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  สวติซ์เปิด-ปิด  แบตเตอร่ีวทิยุส่ือสาร
ไมโครโฟน  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

2.3.3  ประเภท  วัสดกุ่อสรา้ง  (330600)  จ านวน            400,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  ท่อ  ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ตลับเมตร  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

2.3.4  ประเภท  วัสดยุานพาหนะและขนส่ง  (330700)   จ านวน              25,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถกระเช้า  และรถจักรยานยนต์  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

2.3.5  ประเภท  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)   จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถกระเช้า  รถจักรยานยนต์  เล่ือยโซ่ยนต์  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)
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2.3.6  ประเภท  วัสดกุารเกษตร  (331000)  จ านวน                5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  พันธุพ์ืช  พันธุสั์ตว ์ ดิน  ปุ๋ย  มีด  กรรไกร  จอบ  เสียม  และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

2.3.7  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร ์ (331400)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  จ้างท าซ่ึงวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์
แป้นพิมพ์  แผ่นซีดี  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม 98,900              บาท
2.4.1  ประเภท  ค่าไฟฟ้า  (340100)   จ านวน              93,900  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ ์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0890.3/ว2271  ลงวนัที่  23  พฤศจิกายน  2552)
(กองช่าง)

2.4.2  ประเภท  ค่าบรกิารไปรษณยี์  (340400)   จ านวน                5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(กองช่าง)

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม 26,000              บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 26,000              บาท
3.1  ค่าครภุณัฑ์  (541000)  รวม 26,000              บาท
3.1.1  ประเภท  ครภุณัฑ์ก่อสรา้ง  (410500)   จ านวน 21,000              บาท
 -   ค่าจัดซ้ือเครื่องตบดนิ  จ านวน              21,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน  จ านวน  1  เคร่ืองๆ  ละ  21,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  -  ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน
  -  น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกวา่  80  กิโลกรัม
  -  แรงบดอัดไม่น้อยกวา่  5  ตัน
  -  ความเร็วในการตบไม่น้อยกวา่  5,000  คร้ังต่อนาที
(ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ  มีนาคม  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  173  ข้อที่  11)
(กองช่าง)
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3.1.2  ประเภท  ครภุณัฑ์ส ารวจ  (411300)   จ านวน 5,000                บาท
 -  ค่าจัดซ้ือไมส้ตา๊ฟ  จ านวน 5,000                บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก  จ านวน  1  ชุดๆ ละ  5,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  -  ท าด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
  -  มีความยาว  5  เมตร  สามารถเล่ือนขึน้-ลงได้
  -  มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวต้ังเป็นตัวเลข  โดยแบ่งช่องๆ ละ  1  เซนติเมตร  มีเลขก ากับทุก  10  เซนติเมตร
  -  มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
  -  มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
  -  สีที่ขีดแบ่งเป็นสีด าสลับแดงทุกๆ  1  เมตร
  -  มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
  -  ท่อนล่างสุดมีความกวา้งไม่น้อยกวา่  5  เซนติเมตร  และหนาไม่น้อยกวา่  2.8  เซนติเมตร
(ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ต้ังตามราคาในจังหวดั
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989  ลงวนัที่  22  มิถุนายน  2552)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 12 ข้อที่ 14)
(กองช่าง)

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานไฟฟ้าและถนน  (00242)  รวม 3,032,700          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 100,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 100,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 100,000            บาท
2.2.1  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน            100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  กล้องวดัระดับ  ไฟฟ้า  ถนน  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  142  ข้อที่  5)
(กองช่าง)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม 2,826,600          บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 2,826,600          บาท
3.1  ค่าครภุณัฑ์  (541000)  รวม -                   บาท
3.2  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  (542000)  รวม 2,826,600          บาท
3.2.1  ประเภท  ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค  (420900)   จ านวน 2,826,600          บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ  ในเขตพื้นที่  อบต. ขามสะแกแสง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1   จ านวน 169,000  บาท
  - เร่ิมจากถนน  คสล. เดิม  ถนนสายหน้าโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง  (ถนนขาม 3 ซอย 14)  ไปทางทิศใต้
ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  65.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  325.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชมุชน  (00240)
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  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 3 ข้อที่ 4)
(กองช่าง)
 (2)  โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกเกลี่ยแตง่ล้มกองภายในหมู่บ้านสันตสิุข  หมู่ที่  2
  จ านวน 21,000              บาท
  - เร่ิมจากถนนทางหลวงหมายเลข  2150  สาย อ.ขามสะแกแสง-อ. คง  ไปทางทิศตะวนัตก
ถึงข้างบ้านเลขที่  633  บ้านนายสวา่ง  วรากลาง  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร
หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  270.00  ตารางเมตร  เกล่ียตกแต่งล้มกองให้เรียบร้อย
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 3 ข้อที่ 6)
(กองช่าง)
 (3)  โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร ์ หมู่ที่  3
  จ านวน 151,000            บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  9  บ้านนายสร้อย  เทจอหอ  ไปทางทิศตะวนัออก  ถึงข้างที่นานางเจียว  เกีย้วกลาง 
ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  450.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  
1,350.00  ตารางเมตร  เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 3 ข้อที่ 10)
(กองช่าง)
 (4)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4  จ านวน 161,000            บาท
  - เร่ิมจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านห้วย  ข้างบ้านเลขที่  225/1  บ้านนายฉลอง  กลมลคร  ไปทางทิศใต้
ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 320.00 ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  111  ข้อที่  16)
(กองช่าง)
 (5)  โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่  5

 จ านวน 202,000  บาท
  - เร่ิมจากสามแยกนานายอ านวย  กลีบกลาง  ไปทางทิศใต้  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  450.00  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,800.00 ตารางเมตร เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 4 ข้อที่ 18)
(กองช่าง)
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 (6)  โครงการก่อสรา้งรางระบายน  า คสล. ภายในหมู่บ้านดา่นชา้ง  หมู่ที่  6
  จ านวน 179,000            บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  33  บ้านนางสุรัตน์  ตนโคกสูง  ไปทางทิศตะวนัตก
ขนาดกวา้ง  0.40  เมตร  ยาว  85.00  เมตร  ลึก  0.40  เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 4 ข้อที่ 23)
(กองช่าง)
 (7)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญา้คา  หมู่ที่ 7  จ านวน 119,000  บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  108  บ้านนายละมัย  ฉลองกลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขที่  12
บ้านนางประเสริฐ  หวงักลาง  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  240.00  ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 4 ข้อที่ 26)
(กองช่าง)
 (8)  โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกเกลี่ยแตง่ล้มกองภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8
  จ านวน 19,000  บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  225  บ้านนายจุล   โพธิท์อง  ไปทางทิศตะวนัออก   ถึงข้างบ้านเลขที่  248
บ้านนางไขขวญั  ลานอก  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  240.00  ตารางเมตร  เกล่ียตกแต่งล้มกองให้เรียบร้อย  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 4 ข้อที่ 28)
(กองช่าง)
 (9)  โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8
  จ านวน 177,000            บาท
  - เร่ิมจากข้างที่นานางสาวเรไร  ต่อด่านกลาง  ไปทางทิศใต้  ขนาดกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  450.00  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,575.00 ตารางเมตร เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 5 ข้อที่ 29)
(กองช่าง)
 (10)  โครงการวางท่อระบายน  า คสล. ขา้งล าห้วยฉลุง  บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8
  จ านวน 41,000  บาท
  - วางท่อระบายน้ า  คสล.  อัดแรงชั้น  3  ขนาด  Ø  0.80  เมตร  จ านวน  10  ท่อน
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 7 ข้อที่ 59)
(กองช่าง)
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 (11) โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9  จ านวน 202,000  บาท
 - เร่ิมจากประปาหมู่บ้าน  ไปทางทิศใต้  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  450.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  1,800.00  ตารางเมตร  เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 5 ข้อที่ 30)
(กองช่าง)
 (12)  โครงการก่อสรา้งรางระบายน  า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10
  จ านวน 185,000            บาท
 - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  37  บ้านนางเสมอ   วนากลาง  ไปทางทิศตะวนัตก
ขนาดกวา้ง  0.40  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  ลึก  0.40  เมตร  
 - พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล.  อัดแรงชั้น  3  ขนาด  Ø  0.40  เมตร  จ านวน  13  ท่อน
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 5 ข้อที่ 33)
(กองช่าง)
 (13)  โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11
  จ านวน 173,000  บาท
 - เร่ิมจากข้างที่นานางหมวย  พิณขุนทด  ไปทางทิศเหนือ  ขนาดกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  440.00  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,540.00 ตารางเมตร เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 5 ข้อที่ 35)
(กองช่าง)
 (14)  โครงการก่อสรา้งรางระบายน  า  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12
  จ านวน 176,000  บาท
 - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  4  บ้านนายอิทธ ิ ยังกลาง  ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงข้างบ้านเลขที่  64
บ้านนางบุญมา  แซ่อึ้ง  ขนาดกวา้ง  0.40  เมตร  ยาว  84.00  เมตร  ลึก  0.40  เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 6 ข้อที่ 39)
(กองช่าง)
 (15)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13
  จ านวน 183,000  บาท
 - เร่ิมจากข้างที่ดินนายแขนง  มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  70.00  เมตร
หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  350.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
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  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 6 ข้อที่ 42)
(กองช่าง)
 (16)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านรมิบึง  หมู่ที่  14  จ านวน 157,000  บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่ 130 บ้านนายละมุล ฉลองกลาง ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างที่ดินนางสาวฐานิดา ศรีม่วงกลาง
ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  300.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
 - พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล.  อัดแรงชั้น  3  ขนาด  Ø  0.40  เมตร  จ านวน  4  ท่อน
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 8 ข้อที่ 60)
(กองช่าง)
 (17)  โครงการก่อสรา้งถนนดนิเสรมิหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15
  จ านวน 46,000  บาท
 - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  103  บ้านนายจรัส  ขอมีกลาง  ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงศาลตาปู่
  ช่วงที่ 1  ลงหินคลุก  ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร  ยาว  28.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  70.00  ตารางเมตร  เกล่ียตกแต่งล้มกองให้เรียบร้อย 
  ช่วงที่ 2  ลงหินคลุก  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  34.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  102.00  ตารางเมตร  เกล่ียตกแต่งล้มกองให้เรียบร้อย 
  ช่วงที่ 3  งานดิน  สูงเฉล่ีย  0.50  เมตร  ยาว  83.00  เมตร
ลงหินคลุก  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  83.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  249.00  ตารางเมตร  เกล่ียตกแต่งล้มกองให้เรียบร้อย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 6 ข้อที่ 49)
(กองช่าง)
 (18)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15
  จ านวน 131,000  บาท
 - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  172  บ้านนายมงคล  ดังกลาง  ไปทางทิศเหนือ
ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  65.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  260.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 7 ข้อที่ 50)
(กองช่าง)
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 (19)  โครงการก่อสรา้งโรงอาหารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
  จ านวน 334,600  บาท
 -  ก่อสร้างโรงอาหาร  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  14.00  เมตร  รวมพื้นที่อาคาร  67.20  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 7 ข้อที่ 57)
(กองช่าง)

3.2.2  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  (421000)  จ านวน -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 106,100            บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)   รวม 106,100            บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)   จ านวน 106,100  บาท
อุดหนุนกิจการขยายเขตไฟฟ้า  ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอโนนสูง  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
จ านวน  2  หมู่บ้าน   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้      
(1)  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านสันตสิุข  หมู่ที่  2
  จ านวน 83,200  บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  619  บ้านนาวาอากาศโท  ส าเภา  สุวรรณกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงบ่อบ าบัดน้ าเสีย
เทศบาลต าบลขามสะแกแสง  ระยะทาง  250.00  เมตร
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 10 ข้อที่ 5)
(กองช่าง)
(2)  โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านโนนหญา้คา  หมู่ที่  7
  จ านวน 22,900  บาท
  -  เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  11  บ้านนายก่วง  ทองโคกสูง  ไปทางทิศใต้  ระยะทาง  80.00  เมตร  
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1/2560) หน้าที่ 10 ข้อที่ 25)
(กองช่าง)
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งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน  (00252)  รวม 155,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 155,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 155,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 155,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 155,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการฝึกอาชพีเสรมิเพ่ือเพ่ิมรายได้  จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริมและฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  ให้แก่  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  150  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)
(2)  โครงการส่งเสรมิศักยภาพสตรี  จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรี  และส่งเสริม
บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน  และกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  128  ข้อที่  2)
(ส านักปลัด)
(3)  โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชพีอย่างยัง่ยืน  จ านวน              40,000  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน  และกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  (00250)
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(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว1659  ลงวนัที่  24  สิงหาคม  2553)  
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  151  ข้อที่  4)
(ส านักปลัด)
(4)  โครงการ  อบต.  ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย  การพัฒนาจิตใจ
และด้านการอยูร่่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  128  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)
(5)  โครงการประชมุประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพ่ือแก้ไข/เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลงหรอืทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  จ านวน              25,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  การออกประชาคมในรูปแบบของ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสัญจร  ในการให้ความรู้และสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว600  ลงวนัที่  29  มกราคม  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  147  ข้อที่  2)
(ส านักปลัด)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  รวม 125,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 125,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 125,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 125,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 125,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการจัดการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ   จ านวน              70,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลต้านยาเสพติด  เช่น  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ฟุตซอล  เซปักตะกร้อ  กีฬาพื้นบ้าน  เป็นต้น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  130  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2) โครงการส่งทีมนักกีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา  จ านวน              45,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งทีมนักกีฬา  หรือทีมนักกีฬาของ  อบต.  เข้าร่วมท าการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  130  ข้อที่  2)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(3)  โครงการแขง่ขนักีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสัมพันธ์อ าเภอขามสะแกแสง  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธอ์ าเภอขามสะแกแสง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  130  ข้อที่  3)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00260)
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2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (00263)  รวม 352,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 337,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 337,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 337,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 337,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการจัดงานประเพณวีันพรกิและของดอี าเภอขามสะแกแสง   จ านวน            300,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานประเพณีวนัพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  ค่าตกแต่งขบวน  ขบวนแห่  การออกร้าน  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  138  ข้อที่  2)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2)  โครงการส่งเสรมิประเพณวีันสงกรานตแ์ละวันผู้สูงอายุ  จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  ค่าเวที  ค่าเคร่ืองเสียง  ค่าการแสดง  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  138  ข้อที่  3)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(3)  โครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพรก่ารแสดงพ้ืนบ้าน

 จ านวน              22,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  ให้แก่
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00260)
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(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  138  ข้อที่  4)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 15,000              บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 15,000              บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 15,000              บาท
  - อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนาร ี  จ านวน 15,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอ าเภอขามสะแกแสง  ประจ าปีงบประมาณ  2561
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวดันครราสีมา
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  155  ข้อที่  2)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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งานส่งเสรมิการเกษตร  (00321)  รวม 40,000              บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 40,000              บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 40,000              บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 30,000              บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 30,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช  อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว164  ลงวนัที่  26  มกราคม  2558)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  154  ข้อที่  3)
(ส านักปลัด)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 10,000              บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดกุารเกษตร  (331000)  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  พันธุพ์ืช  พันธุสั์ตว ์ ดิน  ปุ๋ย  มีด  กรรไกร  จอบ  เสียม  และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร  (00320)
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3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ (00322)  รวม 20,000              บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ้า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ้า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม -                   บาท

2. งบด้าเนินงาน  (530000)  รวม 20,000              บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 20,000              บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 20,000              บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ้านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
  -  โครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   จ้านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   เช่น  การปลูกต้นไม้  การปลูกหญ้าแฝก  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  154  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม -                   บาท
2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ้าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต้าบลขามสะแกแสง  อ้าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร  (00320)
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งบกลาง  (510000)  รวม 14,469,180        บาท

1.  ประเภท  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   จ านวน 137,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ในอัตราร้อยละ 5  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  3)  ลงวนัที่  10  กรกฎาคม  2557
ค่าจ้างพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ค่าจ้างชั่วคราว  เป็นเงิน  2,734,600  บาท  คิดเป็นเงิน  137,000  บาท
(หนังสือส านักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว 9  ลงวนัที่  22  มกราคม  2557  
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533
และหนังสือส านักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ด่วนที่สุด  ที่  มท  0809.5/ว 81  ลงวนัที่  10  กรกฎาคม  2557)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  148  ข้อที่  2)
 
2.  ประเภท  เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ  (110700)   จ านวน 10,089,600        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โดยจ่ายให้รายละในอัตราแบบขัน้บันได/เดือน  รวม  12  เดือน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2552
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6/ว1234  ลงวนัที่  23  มิถุนายน  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  132  ข้อที่  1)

3.  ประเภท  เบี้ยยังชพีคนพิการ  (110800)   จ านวน 3,283,200          บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  ให้แก่คนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โดยจ่ายให้รายละ  800  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2553  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6/ว1234  ลงวนัที่  23  มิถุนายน  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  132  ข้อที่  2)

4.  ประเภท  เบี้ยยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส์  (110900)   จ านวน 30,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินส าหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  5  ราย  โดยจ่ายให้รายละ  500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6/ว1198  ลงวนัที่  20  มิถุนายน  2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  132  ข้อที่  3)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง  (500000)
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5.  ประเภท  เงนิส ารองจ่าย  (111000)   จ านวน 611,370            บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึน้  หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว4224  ลงวนัที่  10  ตุลาคม  2554
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0313.4/ว667  ลงวนัที่  12  มีนาคม  2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว3215  ลงวนัที่  6  มิถุนายน  2559)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.2/ว76  ลงวนัที่  13  มกราคม  2558
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.2/ว4515  ลงวนัที่  11  สิงหาคม  2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว526  ลงวนัที่  8  มีนาคม  2560
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว0684  ลงวนัที่  8  กุมภาพันธ ์ 2560)
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  132  ข้อที่  4)

6.  ประเภท  รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน  (111100)   จ านวน 140,000            บาท
  -  เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถ่ินหรอืพ้ืนที่  จ านวน 140,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ขนาดกลาง
สมทบไม่น้อยกวา่ร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพื้นที่  พ.ศ. 2557)  
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  133  ข้อที่  5)

7.  ประเภท  เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน  (กบท.)  (120100) 
 จ านวน 178,010            บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  (กบท.)  จากประมาณการรายรับ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในอัตราร้อยละ  1  โดยไม่ต้องน ารายรับประเภทพันธบัตร  
เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน  มารวมค านวณ
(หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  ที่  มท 0808.5/ว28 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  ที่  มท 0808.5/ว29 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  ที่  มท 0808.5/ว29 ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2560) 
(ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่  148  ข้อที่  1)
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 งบกลาง แผนงาน แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร้างความแผนงานการศาสนา แผนงาน แผนงาน แผนงาน  รวม
 บรหิารงานทัว่ไป รักษาความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และชุมชน เข้มแข็งของชุมชน วฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร การ

ภายใน และนันทนาการ และการโยธา พาณิชย์

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 137,000    -              -          -            -           -            -             -             -       -        -  137,000      

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 10,089,600   -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  10,089,600  

เบีย้ยงัชีพคนพิการ 3,283,200    -              -           -          -          -            -             -             -       -        -  3,283,200   

เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 30,000      -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  30,000        

เงินส ารองจา่ย 611,370    -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  611,370      

รายจา่ยตามข้อผูกพัน 140,000    -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  140,000      

บ าเหน็จ/ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 178,010    -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  178,010      

บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

14,469,180    

งบบุคลากร เงนิเดือน เงินเดือนนายกและรองนายก  อบต. -           514,080       -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  514,080      

(ฝ่ายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง -           42,120         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  42,120        

นายกและรองนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายกและรองนายก อบต. -           42,120         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  42,120        

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. -           86,400         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  86,400        

เงินค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา -           2,750,400     -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  2,750,400   

สมาชกิสภา  และเลขานุการสภา อบต.            

เงนิเดือน เงินเดือนพนักงาน  -           4,150,700     -          393,600     -          -          716,000     -             -             -       -        -  5,260,300   

(ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน  -           156,000       -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  156,000      

เงินประจ าต าแหน่ง  -           210,000       -          42,000       -          -          42,000       -             -             -       -        -  294,000      

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า  -           -              -          192,400     -          -          -            -             -             -       -        -  192,400      

เงินเพิม่ต่างๆ  ของลูกจา้งประจ า  -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  -           1,580,400     144,000    216,000     139,700   -          386,600     -             -             -       -        -  2,466,700   

เงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจา้ง  -           153,500       17,000      24,000       19,800     -          53,600       -             -             -       -        -  267,900      

12,072,420  

ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                   แผน

รวมงบกลาง

รวมงบบุคลากร
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 งบกลาง แผนงาน แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร้างความแผนงานการศาสนา แผนงาน แผนงาน แผนงาน  รวม
 บรหิารงานทัว่ไป รักษาความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และชุมชน เข้มแข็งของชุมชน วฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร การ

ภายใน และนันทนาการ และการโยธา พาณิชย์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                   แผน

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. -           -              -          -            -          -          40,000       -             -             -       -        -  40,000        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  -           20,000         -          3,000         -          -          10,000       -             -             -       -        -  33,000        

ค่าเช่าบ้าน  -           168,000       -          36,000       -          -          36,000       -             -             -       -        -  240,000      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  -           40,000         -          40,000       -          -          4,200         -             -             -       -        -  84,200        

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ  -           405,000       -          115,000     -          -          10,000       -             -             -       -        -  530,000      

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร  -           45,000         -          4,000         -          -          -            -             -             -       -        -  49,000        

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ -           1,199,000     234,000    307,500     260,000   135,000   100,000     155,000      462,000      -       50,000    -  2,902,500   

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  -           220,000       -          10,000       -          -          140,000     -             -             -       -        -  370,000      

ค่าวัสดุ  วสัดุส านักงาน  -           200,000       -          30,000       -          -          30,000       -             -             -       -        -  260,000      

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ -           20,000         -          2,000         -          -          60,000       -             -             -       -        -  82,000        

วสัดุงานบ้านงานครัว  -           20,000         -          23,000       -          -          -            -             -             -       -        -  43,000        

ค่าอาหารเสริม (นม) -           -              -          845,200     -          -          -            -             -             -       -        -  845,200      

ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

วสัดุก่อสร้าง -           -              15,000      5,000         -          -          400,000     -             -             -       -        -  420,000      

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  -           35,000         -          -            -          -          25,000       -             -             -       -        -  60,000        

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  -           235,000       -          -            -          -          15,000       -             -             -       -        -  250,000      

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ -           -              -          -            30,000     -          -            -             -             -       -        -  30,000        

วสัดุการเกษตร  -           -              -          6,000         -          -          5,000         -             -             -       10,000    -  21,000        

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  -           25,000         -          3,000         -          -          -            -             -             -       -        -  28,000        

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  -           -              30,000      -            -          -          -            -             -             -       -        -  30,000        

วสัดุกีฬา -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

วสัดุคอมพิวเตอร์  -           65,000         -          10,000       -          -          10,000       -             -             -       -        -  85,000        

วสัดุการศึกษา -           -              -          10,000       -          -          -            -             -             -       -        -  10,000        

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง  -           -              15,000      -            -          -          -            -             -             -       -        -  15,000        

วสัดุอื่นๆ  -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            
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 งบกลาง แผนงาน แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร้างความแผนงานการศาสนา แผนงาน แผนงาน แผนงาน  รวม
 บรหิารงานทัว่ไป รักษาความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และชุมชน เข้มแข็งของชุมชน วฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร การ

ภายใน และนันทนาการ และการโยธา พาณิชย์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                   แผน

ค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้า  -           400,000       -          -            -          -          93,900       -             -             -       -        -  493,900      

ค่าน้ าประปา  -           30,000         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  30,000        

ค่าบริการโทรศัพท์  -           10,000         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  10,000        

ค่าบริการไปรษณีย ์ -           20,000         -          -            -          -          5,000         -             -             -       -        -  25,000        

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  -           70,000         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  70,000        

7,056,800   

งบลงทุน  ค่าครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน -           137,000       -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  137,000      

ครุภัณฑ์การศึกษา -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์การเกษตร  -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -           -              -          -            -          -          21,000       -             -             -       -        -  21,000        

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ -           117,500       -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  117,500      

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -           -              -          9,400         -          -          -            -             -             -       -        -  9,400         

ครุภัณฑ์โรงงาน -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์กีฬา -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์ส ารวจ -           -              -          -            -          -          5,000         -             -             -       -        -  5,000         

ครุภัณฑ์อาวธุ -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -           27,000         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  27,000        

ครุภัณฑ์อื่น -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ค่าทีด่ินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค -           -              -          -            -          -          2,826,600   -             -             -       -        -  2,826,600   

สิ่งก่อสรา้ง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

3,143,500   

รวมงบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน  
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 งบกลาง แผนงาน แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร้างความแผนงานการศาสนา แผนงาน แผนงาน แผนงาน  รวม
 บรหิารงานทัว่ไป รักษาความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และชุมชน เข้มแข็งของชุมชน วฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร การ

ภายใน และนันทนาการ และการโยธา พาณิชย์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                   แผน

งบรายจ่ายอ่ืน หมวดรายจา่ยอ่ืน  ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบนัทีเ่ปน็กลาง  -           18,000         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  18,000        

เพือ่เปน็ผู้ด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจ

18,000        

งบเงนิอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -           20,000         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  20,000        

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  -           20,000         -          1,784,000   -          -          106,100     -             15,000        -       -        -  1,925,100   

เงินอุดหนุนเอกชน -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

เงินอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์  -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

1,945,100   

14,469,180   13,252,220  455,000   4,111,100  449,500  135,000  5,141,000  155,000     477,000     -       60,000    -  38,705,000    

 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน

รวมงบเงนิอุดหนุน

 รวมทุกหมวด




