
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง
อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,855,950 บาท

งบบุคลากร รวม 7,524,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็น      
(1)  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ
20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท   
(2)  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  อัตราเดือนละ
11,220  บาท  จํานวน  12  เดือน (จํานวน  2  คน)
เป็นเงิน  269,280  บาท   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา   
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557   
(สํานักปลัด)   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น      
(1)  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
(2)  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  อัตราเดือนละ  880  บาท  จํานวน  12  เดือน
(จํานวน  2  คน)  เป็นเงิน  21,120  บาท   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา   
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557   
(สํานักปลัด)   
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น   
(1)  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
อัตราเดือนละ 1,750  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
(2)  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
อัตราเดือนละ  880  บาท  จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน)
เป็นเงิน  21,120  บาท   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา   
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557   
(สํานักปลัด)   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา   
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557   
(สํานักปลัด)   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่   
(1)  ประธานสภา  อบต.  อัตราเดือนละ  11,220  บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท   
(2)  รองประธานสภา  อบต.  อัตราเดือนละ  9,180  บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท   
(3)  สมาชิกสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท
จํานวน  12  เดือน  (จํานวน 28 คน) เป็นเงิน  2,419,200  บาท
(4)  เลขานุการสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา   
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557   
(สํานักปลัด)   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,089,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,656,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  9  อัตรา  ดังนี้  
  (1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
  (2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  อัตรา 
  (3)  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
  (4)  นิติกร  จํานวน  1  อัตรา 
  (5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 
  (6)  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา 
  (7)  นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 
  (8)  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
  (9)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2545  
(สํานักปลัด)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 122,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  ดังนี้    
(1)  เงินค่าตอบแทนรายเดือน  ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ระดับกลาง  อัตราเดือนละ  7,000  บาท   
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน  นอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับที่  4)
พ.ศ. 2553     
(2)  เงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 38,800 บาท     
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้   
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558   
(สํานักปลัด)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  ดังนี้   
 (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับกลาง  อัตราเดือนละ
7,000 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 84,000 บาท   
 (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับต้น อัตราเดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
 (3) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับต้น
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559   
(สํานักปลัด)   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  7  อัตรา  ดังนี้   
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  5  ตําแหน่ง  ดังนี้   
  (1.1)  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.4)  ตกแต่งสวน  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.5)  พนักงานวิทยุ  จํานวน  1  อัตรา  
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  ตําแหน่ง  ดังนี้   
  (2.1)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  
  (2.2)  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา  
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  6  อัตรา
ดังนี้   
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  ตําแหน่ง  ดังนี้    
  (1.1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.3)  ตกแต่งสวน  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.4)  พนักงานวิทยุ  จํานวน  1  อัตรา  
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  ตําแหน่ง  ดังนี้   
  (2.1)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  
  (2.2)  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา  
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้   
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
(สํานักปลัด)   

งบดําเนินงาน รวม 3,278,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 237,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
(สํานักปลัด)   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนตําบล   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559   
(สํานักปลัด)   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 77,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549   
(สํานักปลัด)   

ค่าใช้สอย รวม 2,032,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเวรยาม
ค่าจ้างทําความสะอาด  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา
ค่าจ้างเหมาการติดตั้ง  ระบบโทรคมนาคมและระบบอินเตอร์เน็ต   
ค่าจ้างเหมาดําเนินการสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ  (Optical  Fiber)
ค่าจ้างเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561   
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการขององค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน  15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   
(สํานักปลัด)   
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มต่างๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
อบต.  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่าง  อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   
(สํานักปลัด)   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับ
การฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา  อบต.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)
หรือบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559   
(สํานักปลัด)   

(2)  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา
สําหรับพิธีการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0407/ว1284
ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2530   
(สํานักปลัด)   

(3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  และกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)
เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว3675
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  16  ลําดับที่  9   
(สํานักปลัด)   

(4)  โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร  อบต. จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร  อบต.
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  17  ลําดับที่  11   
(สํานักปลัด)   
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(5)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 227,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น
ให้แก่  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขามสะแกแสง  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  16  ลําดับที่  1   
(สํานักปลัด)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
เครื่องตัดหญ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นค่าซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลางโดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
(สํานักปลัด)   

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ  จ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้
สํานักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  กระดาษ
เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ  สายไฟฟ้า
ฟิวส์  สวิตซ์เปิด-ปิด  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ไมโครโฟน  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น  จาน  แก้ว  ช้อน  กระติกนํ้า  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  นํ้ายาล้างห้องนํ้า
สบู่  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  นํ้าดื่ม  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์  รถตัดหญ้า  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องสูบนํ้า
เครื่องปั่นไฟ  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  จ้างทําหรือทําเอง  ซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  เช่น  วารสาร  แผ่นพับ  ไม้อัด  ไวนิล  สี  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  จ้างทําซึ่งวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์  แป้นพิมพ์
แผ่นซีดี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 488,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ  อาคาร  และสิ่งปลูกสร้างอื่น
ที่อยู่ในการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตําบล   
(สํานักปลัด)   

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการ  อาคาร  และสิ่งปลูกสร้างอื่น
ที่อยู่ในการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตําบล           
(สํานักปลัด)   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจําที่ทําการ  และโทรศัพท์มือถือ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล   
(สํานักปลัด)   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร
และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
(สํานักปลัด)  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 38,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ค่าจัดทําเว็บไซต์  ค่าโดเมนเนม  ค่าเช่าพื้นที่  บริการอินเตอร์เน็ต
ค่าบริการปรับปรุงและสํารองข้อมูล  รวมถึงบริการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 35,430 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,430 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  เก้าอี้บุนวม จํานวน 28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม  จํานวน  60  ตัวๆ  ละ  480  บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
  -  เก้าอี้มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  440.00  มิลลิเมตร
ยาวไม่น้อยกว่า  500.00  มิลลิเมตร  สูงไม่น้อยกว่า  920.00  มิลลิเมตร
  -  โครงขาเก้าอี้ผลิตด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า
3/4  นิ้ว  ยาวไม่น้อยกว่า  3/4  นิ้ว  หนาไม่น้อยกว่า  1.20  มิลลิเมตร
ที่ปลายของขาเก้าอี้ตอกด้วยจุกพลาสติกรองขา  (ทั้ง  4  ขา)   
  -  แผ่นที่นั่ง-พนักพิง  ทําด้วยไม้บุฟองนํ้าอย่างดี  หุ้มทับด้วยหนังเทียม
เกรด  A  ตัวเบาะที่นั่ง-พนักพิงยึดติดกับโครงที่นั่ง-พนักพิง
โดยการใช้สกรูเกลี่ยวปล่อย     
  -  โครงเก้าอี้ชุบโครเมี่ยม   
  -  ตัวเก้าอี้สามารถวางซ้อนกันได้หลายตัว  เพื่อความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษา   
เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งตามราคาในจังหวัด   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1/2561)  หน้าที่  22  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์อื่น
(1)  ปั๊มนํ้า จํานวน 6,630 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มนํ้า  จํานวน  1  เครื่องๆ  ละ  6,630  บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
  -  ปั๊มนํ้าทํางานแบบอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดนํ้า
มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  250  วัตต์   
  -  ระยะดูดนํ้าได้มากถึง  8.00  เมตร  และแรงดันส่งนํ้า
ได้มากถึง  20.00  เมตร   
  -  ปริมาณสูบนํ้าสูงสุด  50  ลิตร/นาที     
  -  สวิตซ์ควบคุมแรงดันตัดต่อการทํางานโดยอัตโนมัติ   
  -  ขนาดท่อดูดนํ้าเข้า  1.00  นิ้ว  ขนาดท่อจ่ายนํ้าออก  1.00  นิ้ว  
  -  ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า  425 x 425  มิลลิเมตร
ความสูงรวมไม่น้อยกว่า  580.00  มิลลิเมตร     
เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งตามราคาในจังหวัด   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  25  ลําดับที่  2   
(สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น

(1) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง  และนําข้อมูลที่ได้รับ
ไปปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560   
และกฏกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษา  พ.ศ. 2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  16  ลําดับที่  8   
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,565,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,854,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,854,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,318,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้  
  (1)  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
  (2)  นักวิชาการคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
  (3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา 
  (4)  เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2545  
(กองคลัง)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้   
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558   
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง  ระดับต้น  อัตราเดือนละ
3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559   
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 427,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้   
  (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  
  (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  
  (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา  
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(กองคลัง)   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้   
  (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  
  (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  
  (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา  
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้   
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(กองคลัง)   

งบดําเนินงาน รวม 684,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 342,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 280,000 บาท

(1)  ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  280,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
เช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมงานและบุคคลหรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
และหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว156
ลงวันที่  19  กันยายน  2560   
(กองคลัง)   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
(กองคลัง)  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนตําบล   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559   
(กองคลัง)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549   
(กองคลัง)   

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง     
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561   
(กองคลัง)   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการขององค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้
  - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน 10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   
(กองคลัง)   

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  09:54:14 หน้า : 13/52



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559   
(กองคลัง)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์
โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 82,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ  จ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้
สํานักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  กระดาษ
เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  สมุดบัญชี  ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองคลัง)   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถจักรยานยนต์  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองคลัง)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถจักรยานยนต์  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองคลัง)   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  จ้างทําหรือทําเอง  ซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  เช่น  วารสาร  แผ่นพับ  ไม้อัด   ไวนิล  สี  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองคลัง)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  จ้างทําซึ่งวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์  แป้นพิมพ์
แผ่นซีดี  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองคลัง)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร
และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
(กองคลัง)  

งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  4  หลังๆ  ละ
5,500  บาท   โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
  -  มีมือจับชนิดบิด   
  -  มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น   
  -  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)   
  - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
มกราคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  25  ลําดับที่  3   
(กองคลัง)   
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(2) ตู้เหล็ก  3  ลิ้นชัก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  3  ลิ้นชัก  จํานวน  1  หลังๆ  ละ
5,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
 - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  470.00  มิลลิเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า
620.00  มิลลิเมตร  และสูงไม่น้อยกว่า  1,016.00  มิลลิเมตร   
 - จัดเก็บเอกสารได้  3  ลิ้นชัก  มือจับแบบฝัง  พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก  
เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งตามราคาในจังหวัด   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  173  ลําดับที่  10   
(กองคลัง)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 309,500 บาท

งบบุคลากร รวม 159,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน  1  อัตรา   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558   
(สํานักปลัด)   
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขามสะแกแสง  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมารถรับส่ง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  122  ลําดับที่  1  
(สํานักปลัด)  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

(1)  ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560   
(สํานักปลัด)       

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0804.5/ว1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  8  ลําดับที่  2   
(สํานักปลัด)       
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(2)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0804.5/ว1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  8  ลําดับที่  3   
(สํานักปลัด)       

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  ท่อ  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ตลับเมตร  ฯลฯ      
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)       

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย  ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ชุดดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เสื้อ  กางเกง  เข็มขัด  หมวก  รองเท้า  เสื้อยืด  ชุดผจญเพลิง  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว1134
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)       

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  เครื่องดับเพลิงเคมี
ค่าจ้างเติมนํ้ายาเคมีในเครื่องดับเพลิง  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)       
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,510,650 บาท

งบบุคลากร รวม 1,118,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,118,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 632,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้  
  (1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 1  อัตรา
  (2)  ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2545  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน  42,000  บาท   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา  ให้แก่  ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา    
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2545  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  2  อัตรา   
(จ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  จํานวน  1  อัตรา  และจ่ายจากเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  จํานวน  1  อัตรา   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก  (ผู้ดูแลเด็ก)
จํานวน  2  อัตรา   
(จ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  จํานวน  1  อัตรา  และจ่ายจากเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  จํานวน  1  อัตรา    
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 1,392,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  ครูผู้ดูแลเด็ก  ลูกจ้างประจํา   
และพนักงานจ้าง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนตําบล   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนตําบล
ครูผู้ดูแลเด็ก  และลูกจ้างประจํา   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

ค่าใช้สอย รวม 429,550 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาพาหนะนําเด็กเล็ก  ศพด.
ไปสถานพยาบาล  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการขององค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน  2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ จํานวน 2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มต่างๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมาย  ตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

(2)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 270,550 บาท
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  (2.1)  ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  171,500  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  จํานวน  35  คนๆ  ละ  20  บาท  รวม  245  วัน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  21  ลําดับที่  13 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
  (2.2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  เป็นเงิน  59,500  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก
(อายุ  2-5  ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ  ละ  1,700  บาท/ปี
เช่น  การจัดหาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  21  ลําดับที่  13 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
  (2.3)  ค่าหนังสือเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  เป็นเงิน  7,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ ละ  200  บาท/ปี   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  21  ลําดับที่  13
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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  (2.4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  7,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กเล็ก
(อายุ  3-5  ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ  ละ  200  บาท/ปี   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  21  ลําดับที่  13
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
  (2.5)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  10,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ
เด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ  ละ  300  บาท/ปี   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  21  ลําดับที่  13 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
  (2.6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  15,050  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับเด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  จํานวน  35  คนๆ  ละ  430  บาท/ปี   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  21  ลําดับที่  13
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร   
และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา   
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

ค่าวัสดุ รวม 884,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ  จ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้
สํานักงานต่างๆ  ของกองการศึกษาฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น  กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ปากกา  สมุด
ดินสอ  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ
สายไฟฟ้า  ฟิวส์  สวิตซ์เปิด-ปิด  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ไมโครโฟน  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  จาน  แก้ว  ช้อน  ถาดหลุม  กระติกนํ้า
ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  นํ้ายาล้างห้องนํ้า  สบู่  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ
เครื่องนอนสําหรับเด็กเล็ก  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าห่ม
นํ้าดื่ม  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 801,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และสําหรับเด็กประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้   
  (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง   
 จํานวน  35  คน  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  67,100  บาท   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  134  ลําดับที่  2   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
  (2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จํานวน  383  คน  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  734,000  บาท  ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนุก  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)  และโรงเรียนบ้านหนองจาน   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  134  ลําดับที่  3   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  09:54:15 หน้า : 24/52



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  สี  ท่อ  ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง
สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  จอบ  เสียม  สิ่ว  สว่าน  เลื่อย  ตลับเมตร
โถส้วม  อ่างล้างมือ  ท่อนํ้าบาดาล  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  ดิน  ปุ๋ย
มีด  กรรไกร  จอบ  เสียม  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  จ้างทําหรือทําเอง  ซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  เช่น  วารสาร  แผ่นพับ  ไม้อัด  ไวนิล  สี  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  จ้างทําซึ่งวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์  แป้นพิมพ์
แผ่นซีดี  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เช่น  แบบฝึกประสบการณ์
แบบเรียนต่างๆ  หุ่น  แบบจําลองภูมิประเทศ  เบาะมวยปลํ้า
เบาะยูโด  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,605,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 73,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  ค่าเช่าเวที  ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครื่องเด็กเล่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดี่ม  ค่าของรางวัลการแข่งขัน  ค่าการแสดงนักเรียน
ค่าตกแต่งสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  9  ลําดับที่  1   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

(2)  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
สําหรับเด็กเล็ก  (ศพด.)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สําหรับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  เช่น  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์  ค่าบัตรผ่านเข้าชมการแสดง
ความสามารถของสัตว์  ค่าบัตรรถไฟนําชมสัตว์  ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  18  ลําดับที่  3   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,532,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,532,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 1,532,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    
ระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่  6  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  383  คนๆ  ละ  20  บาท/วัน  รวม  200  วัน
เป็นเงิน  1,532,000  บาท  ให้แก่  โรงเรียนบ้านหนุก
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)
และโรงเรียนบ้านหนองจาน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว3274
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  24  ลําดับที่  7   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 159,500 บาท

งบบุคลากร รวม 159,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน  1  อัตรา   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)
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งานโรงพยาบาล รวม 18,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเยาวชน
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าเอกสารประกอบการอบรม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที่  มท  0816.5/ว2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  10  ลําดับที่  4   
(สํานักปลัด)   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 533,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 233,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาในการสํารวจ
ข้อมูล
จํานวนสุนัขและแมว  ทั้งที่มีเจ้าของ  และไม่มีเจ้าของในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง  โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง
(ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม  และครั้งที่  2  ภายในเดือนมิถุนายน)
ค่าจ้างฉีดพ่นหมอกควัน  และค่าจ้างเหมาอื่นที่เกี่ยวข้อง     
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561   
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล   
เช่น  ค่านํ้ามันสําหรับฉีดพ่นหมอกควัน  ค่าป้ายโครงการ
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน  ค่าทรายอะเบท   
ค่านํ้ายาพ่นหมอกควัน  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (3)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  10  ลําดับที่  1   
(สํานักปลัด)
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(2)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าไซริงค์  ค่าเข็มฉีดยา  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว0120  ลงวันที่  12  มกราคม  2560   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  125  ลําดับที่  2   
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น  เครื่องพ่นหมอกควัน  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   แบตเตอรี่  ฟิวส์   
สายไฟ  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  ยา  เวชภัณฑ์  นํ้ายาต่างๆ   
วัสดุอุปกรณ์สําหรับการแพทย์และปฐมพยาบาล  เคมีภัณฑ์
นํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย  ทรายอะเบท  ไซริงค์  เข็มฉีดยา
ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

(1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้ 
(1.1)  คณะกรรมการหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  2.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  3.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
(1.2)  คณะกรรมการหมู่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  2
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  2.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
  3.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
(1.3)  คณะกรรมการหมู่บ้านสะแกราษฎร์
หมู่ที่  3  จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  2.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
  3.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
(1.4)  คณะกรรมการหมู่บ้านหนุก
หมู่ที่  4  จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  2.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  3.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
(1.5)  คณะกรรมการหมู่บ้านนามาบ
หมู่ที่  5  จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  2.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  3.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
(1.6)  คณะกรรมการหมู่บ้านด่านช้าง
หมู่ที่  6  จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
  2.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
  3.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

(1.7)  คณะกรรมการหมู่บ้านโนนหญ้าคา
หมู่ที่  7  จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย 
  1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  2.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  3.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
(1.8)  คณะกรรมการหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To  be  number  one)
  2.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  3.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
(1.9)  คณะกรรมการหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
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  1.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
  2.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
  3.  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To  be  number  one)
(1.10)  คณะกรรมการหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย  
  1.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
  2.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
  3.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
(1.11)  คณะกรรมการหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย  
  1.  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To  be  number  one)
  2.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  3.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
(1.12)  คณะกรรมการหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่  12
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
  2.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  3.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
(1.13)  คณะกรรมการหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To  be  number  one)
  2.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
  3.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
(1.14)  คณะกรรมการหมู่บ้านริมบึง  หมู่ที่  14
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
  2.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
  3.  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To  be  number  one)
(1.15)  คณะกรรมการหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15
จํานวน  20,000  บาท  ประกอบด้วย
  1.  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To  be  number  one)
  2.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
  3.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1/2561)  หน้าที่  14,15  ลําดับที่  5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสําหรับผู้พิการ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพ
สําหรับผู้พิการ  โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  11  ลําดับที่  2   
(สํานักปลัด)   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,695,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,245,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,245,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 765,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา
  (2)  นายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา
  (3)  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2545
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500 บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  ตําแหน่ง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา
ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  ตําแหน่ง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 449,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ   และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึก
อบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคลที่     
องค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559   
(กองช่าง)

(2)  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์/
ตรวจสอบแนวเขต  ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง   
เพื่อจัดทําหนังสือสําหรับที่หลวง  (นสล.)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  พ.ศ.  2553  ข้อ 13   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  19  ลําดับที่  1   
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถกระเช้า
รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นค่าซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ  จ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้
สํานักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  กระดาษ
เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ
สายไฟฟ้า  ฟิวส์  สวิตซ์เปิด-ปิด  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
ไมโครโฟน  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถกระเช้า
และรถจักรยานยนต์  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถกระเช้า
รถจักรยานยนต์  เลื่อยโซ่ยนต์  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  ดิน  ปุ๋ย
มีด  กรรไกร  จอบ  เสียม  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  จ้างทําซึ่งวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์  แป้นพิมพ์
แผ่นซีดี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 99,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ
ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.8/ว2217  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2560
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1846  ลงวันที่  12  กันยายน  2560
(กองช่าง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร
และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,818,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 977,470 บาท

ค่าใช้สอย รวม 327,470 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  งานสํารวจ  ออกแบบ
งานควบคุมการก่อสร้าง  งานระวางบรรทุก
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 255,470 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น  กล้องวัดระดับ  ไฟฟ้า  ถนน  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นค่าซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึง
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558)
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  ค้อน  ตะปู  เลื่อย  ท่อ  ปูน
ซีเมนต์  กระเบื้อง  สังกะสี  ตลับเมตร  ยางมะตอยสําเร็จรูป  หิน
คลุก   ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์  เครื่องจักรกล
และอื่นๆ  ที่  อบต. ขามสะแกแสง  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่  อบต.
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 3,699,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,699,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมุู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 จํานวน 186,000 บาท
 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากถนน  คสล. เดิมถนนสายหน้า
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง  (ถนนขาม 3 ซอย 14))  ไปทางทิศใต้
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  65.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  325.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่ ทถ-2-203)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  5  ลําดับที่  4
(กองช่าง)
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(10) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 จํานวน 286,000 บาท
 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นจากประปาหมู่บ้าน)
ไปทางทิศใต้   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  352.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,408.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น     
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  15  ลําดับที่  30
(กองช่าง)

(11) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 จํานวน 140,000 บาท
 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล.  จากข้างบ้านเลขที่  37
บ้านนางเสมอ  วนากลาง)  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงตรงข้ามบ้านเลขที่
122  บ้านนายวิรัตน์  มุ่งภู่กลาง  ชนิด  ก-30  ขนาดกว้าง  0.30
  เมตร  ยาว  61.00  เมตร  ลึก  0.30  เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่  ทถ-5-301)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 (1) และมาตรา 68 (3)    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  16  ลําดับที่  33
(กองช่าง)

(12) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองจาน
หมู่ที่ 11

จํานวน 311,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นข้างที่นานางหมวย  พิณขุนทด)
ไปทางทิศเหนือ  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  435.00  เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
1,522.50  ตารางเมตร  เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  17  ลําดับที่  35
(กองช่าง)
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(13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 จํานวน 63,000 บาท
 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  30  บ้านนายเพชร์  จัดกลาง
ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขที่  33  บ้านนางปุ๋ย  จัดกลาง 
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  36.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  108.00  ตารางเมตร
 - พร้อมวางท่อลอด  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร
จํานวน  6  ท่อน
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่ ทถ-2-204)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2561)  หน้าที่  8  ลําดับที่  40
(กองช่าง)

(14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 จํานวน 146,000 บาท
 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ข้างที่ดินนายแขนง  มุ่งแฝงกลาง)
ไปทางทิศเหนือ
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  51.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  255.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่ ทถ-2-203)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  7  ลําดับที่  42
(กองช่าง)

(15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 จํานวน 161,000 บาท
  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  11  บ้านนางสําเนา  ดีสวน
ไปทางทิศตะวันออก
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  300.00  ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่ ทถ-2-204)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  7  ลําดับที่  64
(กองช่าง)
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(16)  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  15 จํานวน 151,000 บาท
 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ข้างบ้านเลขที่  172
บ้านนายมงคล  ดังกลาง)  ไปทางทิศเหนือ   
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  68.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  272.00  ตารางเมตร   
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร
ทั้งสองข้างทาง   
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่ ทถ-2-204)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  7  ลําดับที่  50   
(กองช่าง)

(17) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า  K)  ให้แก่
ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ทําสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า  K)
กับองค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่  กค (กวจ)  0405.2/ว 110  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  22  ลําดับที่  66
(กองช่าง)

(2) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 จํานวน 293,000 บาท
 - เริ่มจากข้างที่ดินนายอนิรุทธ์  อิสโร  ไปทางทิศตะวันตก
ถึงข้างที่ดินนางสาวศิริพร  วอกลาง
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  475.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,425.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  8  ลําดับที่  7
(กองช่าง)
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(3) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ 
หมู่ที่ 3

จํานวน 441,000 บาท

 - เริ่มจากตรงข้ามบ้านนางปั่น  เทจอหอ  ไปทางทิศใต้
ถึงข้างที่นานางสายทอง  นันสันเทียะ
ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  850.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  2,125.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  10  ลําดับที่  12
(กองช่าง)

(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 จํานวน 172,000 บาท
 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ข้างบ้านเลขที่ 225/1
บ้านนายฉลอง  กลมลคร)  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขที่ 131
บ้านนางทอง  สระทองหลาง
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  77.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  308.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่ ทถ-2-204)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  5  ลําดับที่  16
(กองช่าง)

(5) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 จํานวน 191,000 บาท
 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสามแยกนานาย
อํานวย  กลีบกลาง)  ไปทางทิศใต้  ถึงเหมืองนํ้าถนนหัก
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  940.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  11  ลําดับที่  18
(กองช่าง)
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(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 จํานวน 112,000 บาท
 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  111/1  บ้านนายสงัด  มุ่งพูนกลาง
ไปทางทิศใต้
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่ ทถ-2-204)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  5  ลําดับที่  19
(กองช่าง)

(7) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 จํานวน 231,000 บาท
 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล. ข้างบ้านเลขที่  33
บ้านนางสุรัตน์  ตนโคกสูง)  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงข้างบ้านเลขที่  1
บ้านนายเอกชัย  พัฒนเศรษฐา  ชนิด  ก-30  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร
ยาว  100.00  เมตร  ลึก  0.30  เมตร   
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่  ทถ-5-301)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
และมาตรา 68 (3)       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  12  ลําดับที่  23
(กองช่าง)   

(8) โครงการขุดลอกร่องดินส่งนํ้าบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 จํานวน 41,000 บาท
 - เริ่มจากสระนํ้าโคกหนองตะคร้อ  ไปทางทิศตะวันออก
ถึงสระนํ้าประปาหมู่บ้าน
ร่องเดิมขนาด  ปากกว้างเฉลี่ย  2.50  เมตร  ก้นกว้างเฉลี่ย  1.00  เมตร
ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาว  1,215.00  เมตร
ขุดใหม่ขนาด  ปากกว้าง  2.50  เมตร  ก้นกว้าง  1.00  เมตร
ลึกเฉลี่ย  1.00  เมตร  ยาว  1,215.00  เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  1,063.13  ลูกบาศก์เมตร
พร้อมรื้อและวางท่อใหม่  จํานวน  6  จุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 (1) และมาตรา 68 (3)    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  6  ลําดับที่  61
(กองช่าง)
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(9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 
8

จํานวน 322,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ปี  2561
(โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นข้างที่นา
นางสาวเรไร  ต่อด่านกลาง)  ไปทางทิศใต้
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  450.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,575.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  14  ลําดับที่  29
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 จํานวน 156,000 บาท

 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  47  บ้านนางวิลาวัลย์  ตากิ่มนอก
ไปทางทิศตะวันตก
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  70.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  280.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่ ทถ-2-204)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2561)  หน้าที่  9  ลําดับที่  62
(กองช่าง)

(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
อบต.ขามสะแกแสง

จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
เช่น  งานซ่อมแซมฝ้าอาคาร  งานทาสี  งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549  มาตรา  16 (5)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  20  ลําดับที่  54
(กองช่าง)   
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน  ให้แก่เอกชน  นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของ  อบต. ขามสะแกแสง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   
 และกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  พ.ศ. 2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2/2561)  หน้าที่  22  ลําดับที่  65
(กองช่าง)   

งบเงินอุดหนุน รวม 141,530 บาท
เงินอุดหนุน รวม 141,530 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมู่บ้านโนนแจง 
หมู่ที่ 12

จํานวน 141,530 บาท

  - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  79  บ้านนายน้อย  ดวงกลาง
ไปทางทิศใต้  ระยะทาง  650.00  เมตร  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68 (2)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2/2561)  หน้าที่  24  ลําดับที่  4
(กองช่าง)  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 108,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้  ให้แก่  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  เยาวชน    
และประชาชนทั่วไป  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหารกลางวัน   
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  21  ลําดับที่  1   
(สํานักปลัด)   
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(2)  โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรี  และส่งเสริมบทบาทสตรี
ในการพัฒนาชุมชน  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  12  ลําดับที่  2   
(สํานักปลัด)   

(3)  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0891.4/ว1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  21  ลําดับที่  4   
(สํานักปลัด)   

(4)  โครงการ  อบต.  ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
โดยฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย
การพัฒนาจิตใจ  และด้านการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุ
และครอบครัว  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  12  ลําดับที่  1   
(สํานักปลัด)   

(5) โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ  ค่าเอกสารประกอบการอบรม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  23  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  09:54:15 หน้า : 45/52



(6)  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล  เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ตําบล  เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงหรือทบทวน   
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
การออกประชาคมในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลสัญจร
ในการให้ความรู้และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดี่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559     
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว5797
ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  20  ลําดับที่  2   
(สํานักปลัด)   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง
เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าเงินรางวัล  ถ้วยรางวัล
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุจัดเตรียมสนามการแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา
ค่านํ้าดื่มและนํ้าแข็ง  ค่าวัสดุจัดทําเกียรติบัตร  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  13  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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(2) โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น  ค่าเสื้อกีฬา  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่าป้ายโครงการ
ค่านํ้าดื่มและนํ้าแข็ง  ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  13  ลําดับที่  2   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

(3)  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อําเภอขามสะแกแสง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อําเภอขามสะแกแสง   
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าอุปกรณ์กีฬา
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  13  ลําดับที่  3   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพริก
และของดีอําเภอขามสะแกแสง  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดทําโครงสร้าง
ค่าผลผลิตทางการเกษตร  ค่าจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพร้อมการแสดง
ประกอบริ้วขบวน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเช่ารถ  ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่านํ้าดื่มและนํ้าแข็ง  ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ร่วมงาน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  15  ลําดับที่  2    
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)    
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(2)  โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบล   
เช่น  ค่าของรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  138  ลําดับที่  3   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   

(3)  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง
พื้นบ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน  (รําโทน)  ให้แก่
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  138  ลําดับที่  4
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม  ค่าอาหารกลางวัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0891.4/ว164  ลงวันที่  26  มกราคม  2558   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  154  ลําดับที่  3   
(สํานักปลัด)   
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  ดิน  ปุ๋ย  มีด
กรรไกร  จอบ  เสียม  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
(สํานักปลัด)   

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยการปลูกต้นไม้  การปลูกหญ้าแฝก
เช่น  ค่าอาหารกลางวัน  ค่านํ้าดื่มและนํ้าแข็ง  ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  22  ลําดับที่  1   
(สํานักปลัด)   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,738,900 บาท

งบกลาง รวม 14,738,900 บาท
งบกลาง รวม 14,738,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 131,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  3)
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ค่าจ้างชั่วคราว  เป็นเงิน  2,610,200  บาท  คิดเป็นเงิน  131,000  บาท
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557     
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
และหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ด่วนที่สุด
ที่  มท  0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557   
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยจ่ายให้รายละในอัตรา
แบบขั้นบันได/เดือน  รวม  12  เดือน  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0810.6/ว2076
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  132  ลําดับที่  1  

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  ให้แก่คนพิการในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยจ่ายให้รายละ  800  บาท/เดือน
รวม  12  เดือน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0891.3/ว3609
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0810.6/ว2076
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  14  ลําดับที่  2   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน  3  ราย  โดยจ่ายให้รายละ  500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0810.6/ว2076  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  14  ลําดับที่  3   
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สํารองจ่าย จํานวน 657,900 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0313.4/ว667
ลงวันที่  12  มีนาคม  2545   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว3215
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว0684
ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0891.2/ว76  ลงวันที่  13  มกราคม  2558   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว526  ลงวันที่  8  มีนาคม  2560   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1173  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1520  ลงวันที่  2  สิงหาคม  2560   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1077  ลงวันที่  17  เมษายน  2561   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล  ขนาดกลาง   
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2561)  หน้าที่  14  ลําดับที่  5   

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
(1)  เงินค่าทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง  จํานวน  5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญ  กรณีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง  ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ  ขณะปฏิบัติราชการ
ตามสิทธิอันพึงได้รับ   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  เงินทําขวัญพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547   
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 187,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)  จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ในอัตราร้อยละ  1  โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร    
เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน  มารวมคํานวณ  
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว29  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่  มท  0808.5/ว30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว2305
ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561  
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