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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง
อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสงจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 53,331,311.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 27,981,279.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,635,626.16 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
332,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 306,240.25 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 35,470,467.40 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 18,953.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 50,477.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 261,375.68 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 300.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,055,578.02 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,083,783.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,198,452.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 28,571,406.01 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 12,235,510.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,944,340.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,466,253.86 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,368,290.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,557,011.75 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,137,172.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,119,230.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 228,306.02 431,600.00 136,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

69,418.00 98,100.00 73,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 260,914.97 155,000.00 301,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100.00 7,500.00 5,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 558,738.99 692,200.00 516,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,904,879.77 20,207,800.00 20,412,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,904,879.77 20,207,800.00 20,412,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,018,643.00 22,183,000.00 23,068,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,018,643.00 22,183,000.00 23,068,000.00

รวม 42,482,261.76 43,083,000.00 43,996,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,303,591.00 15,629,100.00 16,435,580.00

งบบุคลากร 10,249,720.00 12,836,850.00 13,400,640.00

งบดําเนินงาน 3,522,407.71 8,923,250.00 9,792,630.00

งบลงทุน 1,510,830.00 4,168,300.00 2,905,150.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 18,000.00 18,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,498,600.00 1,507,500.00 1,444,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,085,148.71 43,083,000.00 43,996,000.00

รวม 31,085,148.71 43,083,000.00 43,996,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,439,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 688,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,067,330

แผนงานสาธารณสุข 1,244,740

แผนงานเคหะและชุมชน 707,670

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 53,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 430,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,884,000

แผนงานการเกษตร 45,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,435,580

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,996,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,905,280 0 9,905,280
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 3,435,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,470,160 0 6,470,160

งบดําเนินงาน 3,501,500 870,000 4,371,500
    ค่าตอบแทน 731,000 290,000 1,021,000

    ค่าใช้สอย 1,777,000 485,000 2,262,000

    ค่าวัสดุ 510,000 85,000 595,000

    ค่าสาธารณูปโภค 483,500 10,000 493,500

งบลงทุน 112,600 32,500 145,100
    ค่าครุภัณฑ์ 112,600 32,500 145,100

งบรายจ่ายอื่น 18,000 0 18,000
    รายจ่ายอื่น 18,000 0 18,000

                              รวม 13,537,380 902,500 14,439,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 168,120 0 168,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 168,120 0 168,120

งบดําเนินงาน 150,000 370,680 520,680
    ค่าตอบแทน 0 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 150,000 235,680 385,680

    ค่าวัสดุ 0 75,000 75,000

                              รวม 318,120 370,680 688,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,259,880 0 1,259,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,259,880 0 1,259,880

งบดําเนินงาน 1,290,450 73,000 1,363,450
    ค่าตอบแทน 91,000 0 91,000

    ค่าใช้สอย 360,550 73,000 433,550

    ค่าวัสดุ 828,900 0 828,900

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,444,000 1,444,000
    เงินอุดหนุน 0 1,444,000 1,444,000

                              รวม 2,550,330 1,517,000 4,067,330

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 478,740 0 0 478,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 478,740 0 0 478,740

งบดําเนินงาน 0 18,000 748,000 766,000
    ค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 0 18,000 565,000 583,000

    ค่าวัสดุ 0 0 63,000 63,000

                              รวม 478,740 18,000 748,000 1,244,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 279,420 0 279,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 279,420 0 279,420

งบดําเนินงาน 312,000 80,000 392,000
    ค่าตอบแทน 2,000 0 2,000

    ค่าใช้สอย 100,000 20,000 120,000

    ค่าวัสดุ 90,000 60,000 150,000

    ค่าสาธารณูปโภค 120,000 0 120,000

งบลงทุน 22,000 14,250 36,250
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 14,250 36,250

                              รวม 613,420 94,250 707,670

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 53,000 53,000
    ค่าใช้สอย 53,000 53,000

                              รวม 53,000 53,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 320,000 430,000
    ค่าใช้สอย 110,000 320,000 430,000

                              รวม 110,000 320,000 430,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 1,309,200 0 1,309,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,309,200 0 1,309,200

งบดําเนินงาน 301,000 1,550,000 1,851,000
    ค่าตอบแทน 141,000 0 141,000

    ค่าใช้สอย 160,000 900,000 1,060,000

    ค่าวัสดุ 0 650,000 650,000

งบลงทุน 0 2,723,800 2,723,800
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,723,800 2,723,800

                              รวม 1,610,200 4,273,800 5,884,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 15,000 45,000
    ค่าใช้สอย 20,000 15,000 35,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 30,000 15,000 45,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,435,580 16,435,580
    งบกลาง 16,435,580 16,435,580

                              รวม 16,435,580 16,435,580

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
อําเภอ ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 208,300.00 -45.27 % 114,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 58,302.00 79,303.00 82,579.00 82,500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 90,262.02 122,933.03 129,066.02 125,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 10,931.00 11,009.00 14,561.00 14,000.00 42.86 % 20,000.00
     อากรการฆาสัตว 896.00 1,820.00 2,100.00 1,800.00 11.11 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 160,391.02 215,065.03 228,306.02 431,600.00 136,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,707.20 2,405.60 0.00 2,400.00 -16.67 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,717.00 30,504.00 11,236.00 30,500.00 -63.93 % 11,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 4,500.00 3,000.00 4,500.00 -33.33 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 850.00 1,340.00 900.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 100.00 10.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,200.00 900.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 88,494.00 305,808.50 44,202.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

1,680.00 2,700.00 3,950.00 2,700.00 196.30 % 8,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 750.00 500.00 1,050.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 980.00 1,260.00 1,260.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,900.00 0.00 % 1,900.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 106,298.20 352,748.10 69,418.00 98,100.00 73,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 246,157.09 141,330.81 260,914.97 150,000.00 100.00 % 300,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตางๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 246,157.09 141,330.81 260,914.97 155,000.00 301,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 10,320.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาขายแบบแปลน 75,600.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,140.00 500.00 100.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 87,060.00 500.00 100.00 7,500.00 5,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 594,957.30 601,885.69 632,286.31 602,000.00 -0.33 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,333,167.56 9,170,861.67 9,502,219.22 9,170,000.00 3.60 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,177,785.22 3,430,565.93 3,131,572.14 3,430,000.00 -12.54 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 164,990.52 165,203.37 170,741.69 165,000.00 3.03 % 170,000.00
     ภาษีสุรา 1,511,330.87 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,642,129.55 5,829,364.21 6,299,746.19 5,829,300.00 2.93 % 6,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 510.00 0.00 1,002.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 92,514.18 83,926.99 88,806.64 83,900.00 1.31 % 85,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 46,762.00 45,473.25 55,587.58 45,500.00 20.88 % 55,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

649,815.00 879,690.00 1,022,918.00 879,600.00 13.69 % 1,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,213,962.20 20,208,471.11 20,904,879.77 20,207,800.00 20,412,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

18,236,641.00 19,714,380.00 21,018,643.00 22,183,000.00 3.99 % 23,068,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,236,641.00 19,714,380.00 21,018,643.00 22,183,000.00 23,068,000.00
รวมทุกหมวด 37,050,509.51 40,632,495.05 42,482,261.76 43,083,000.00 43,996,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,996,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 136,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 114,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ลดลง

ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
เรงรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อากรการฆาสัตว จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
เรงรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 73,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายสุราลดลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารลดลง

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลลดลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยเทาเดิม
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมอื่นๆ  เทาเดิม

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกเทาเดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาปรับจากการผิดสัญญาลดลง

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาปรับอื่นๆ  เทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตลดลง

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเทาเดิม

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเทาเดิม
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คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,900 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเทาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 301,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตางๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
รางวัลตางๆ  ลดลง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาจําหนายเศษของเทาเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากรายได้เบ็ดเตล็ดเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,412,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีลดลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีลดลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเทาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรคาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาลลดลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,068,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 23,068,000 บาท

 (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถายโอน  จํานวน  5,000,000  บาท
ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
 (2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็กปฐมวัย  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  จํานวน  67,100  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาเดิม
 (3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็กประถมศึกษา (สพฐ.)  จํานวน  691,800  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากมีจํานวนเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ  อบต. ลดลง
 (4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  จํานวน  171,500  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาเดิม
 (5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา  (สพฐ.)  จํานวน  1,444,000  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากมีจํานวนเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ  อบต. ลดลง
 (6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)/คาเครื่องแบบนักเรียน/
คาหนังสือเรียน/คาอุปกรณการเรียน/คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
จํานวน  99,050  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาเดิม
 (7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน/คาตอบแทน/เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/

สวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)
จํานวน  364,800  บาท
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ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น
 (8) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน  300,000  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเทาเดิม
 (9) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว  ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี
กุมารี  จํานวน  8,750  บาท
ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวามีจํานวนสัตว
และผู้ที่มาขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น
 (10) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี
จํานวน  39,000  บาท
ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น
 (11) คาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  จํานวน  11,600,000  บาท
ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากมีจํานวนผู้สูงอายุ
ที่ครบ  60  ปบริบูรณเพิ่มขึ้น  และมีผู้สูงอายุที่ปรับอัตรา
การรับเบี้ยยังชีพเนื่องจากมีอายุเพิ่มขึ้น
 (12) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส  จํานวน  12,000  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากมีผู้ยื่นความประสงค
รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสเทาเดิม
 (13) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
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จํานวน  3,150,000  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากมีจํานวนผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการลดลง
 (14) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการ  สําหรับนักบริบาล
ท้องถิ่น  จํานวน  120,000  บาท
ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากเปนรายการที่
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจัดสรรใหม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 506,840.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 41,552.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,552.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

83,844.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,671,440.00 2,664,000.00 2,664,000.00 2,750,400.00 0 % 2,750,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,345,228.00 3,348,720.00 3,348,720.00 3,435,120.00 3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,819,196.00 1,983,767.00 2,297,484.00 2,502,000.00 85.25 % 4,635,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 98,200.00 98,600.00 94,000.00 34.94 % 126,840

เงินประจําตําแหนง 168,000.00 151,064.00 162,580.00 168,000.00 25 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,013,096.00 1,046,760.00 1,072,624.00 1,113,730.00 27.89 % 1,424,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
อําเภอขามสะแกแสง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 99,172.00 82,440.00 61,512.00 44,820.00 64.79 % 73,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,183,464.00 3,362,231.00 3,692,800.00 3,922,550.00 6,470,160
รวมงบบุคลากร 6,528,692.00 6,710,951.00 7,041,520.00 7,357,670.00 9,905,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

3,200.00 0.00 0.00 0.00 100 % 380,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 111,600.00 124,800.00 153,200.00 216,000.00 27.78 % 276,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,800.00 37,027.00 49,450.00 77,600.00 -16.24 % 65,000

รวมค่าตอบแทน 141,960.00 161,827.00 202,650.00 303,600.00 731,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 202,142.50 226,696.52 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 221,188.30 440,000.00 2.27 % 450,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,575.00 12,805.00 11,711.00 49,000.00 206.12 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(2)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร อบต.ขาม
สะแกแสง

0.00 10,475.00 0.00 0.00 0 % 0

(4)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(5)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 174,855.00 0.00 0 % 0

(6)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 183,640.00 223,537.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้
บริหาร
องคการบริหารสวนตําบล

0.00 0.00 0.00 900,000.00 -46.67 % 480,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากร อบต.

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 99,100.00 129.06 % 227,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 198,211.87 48,732.66 94,529.67 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 599,569.37 523,246.18 684,283.97 1,958,100.00 1,777,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 103,780.00 37,827.00 82,062.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,910.00 900.00 3,340.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,220.00 5,205.00 9,350.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 24,800.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 183,410.00 194,817.00 223,830.00 230,000.00 0 % 230,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,000.00 2,763.00 8,145.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร 24,610.00 12,470.00 19,980.00 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 343,930.00 253,982.00 371,507.00 520,000.00 510,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 229,330.02 207,504.27 217,975.72 400,000.00 0 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 22,230.00 12,184.00 17,240.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

คาบริการโทรศัพท 5,114.03 4,107.68 4,013.15 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 130.00 210.00 202.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 45,520.00 35,020.05 37,816.00 38,500.00 0 % 38,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 302,324.05 259,026.00 277,246.87 488,500.00 483,500
รวมงบดําเนินงาน 1,387,783.42 1,198,081.18 1,535,687.84 3,270,200.00 3,501,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1)  เก้าอี้บุนวม  
0.00 0.00 28,800.00 0.00 0 % 0

(1) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 46,900.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 0.00 89,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 89,100

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  แบบกระจกใส 
 3  ชั้น

0.00 0.00 0.00 3,200.00 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต 0.00 0.00 0.00 56,000.00 -100 % 0

รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน 0.00 0.00 0.00 868,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก  
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ  LED  ขาวดํา  
ชนิด  Network
แบบที่  1  (28  หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 17,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

(1)  ปมน้ํา 0.00 0.00 6,630.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 135,900.00 36,830.00 953,000.00 112,600
รวมงบลงทุน 0.00 135,900.00 36,830.00 953,000.00 112,600

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,950,475.42 8,044,932.18 8,614,037.84 11,598,870.00 13,537,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 924,834.00 956,160.00 1,014,000.00 1,742,700.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 395,280.00 361,812.00 286,080.00 297,600.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,420.00 45,333.00 24,420.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,422,534.00 1,405,305.00 1,366,500.00 2,130,300.00 0
รวมงบบุคลากร 1,422,534.00 1,405,305.00 1,366,500.00 2,130,300.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 99,200.00 280,000.00 0 % 280,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,100.00 4,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000.00 42,000.00 143,300.00 354,000.00 290,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 24,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 99,000.00 156,000.00 47.44 % 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 83,784.00 0.00 0 % 0

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

79,591.00 64,960.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษีในพื้นที่  อบต.

48,592.00 85,737.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

0.00 0.00 0.00 77,000.00 75.32 % 135,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,860.00 15,205.26 6,313.45 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 130,043.00 190,802.26 189,097.45 353,000.00 485,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,820.05 32,087.90 38,194.90 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,480.00 3,000.00 1,660.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 150 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,770.00 19,890.00 19,610.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 64,070.05 54,977.90 59,464.90 82,000.00 85,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 4,857.00 1,807.00 1,500.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,857.00 1,807.00 1,500.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 240,970.05 289,587.16 393,362.35 799,000.00 870,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1)  คาจัดซื้อตู้เก็บแบบแผนที่  (ตู้เหล็ก) 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

(2)  คาจัดซื้อตู้เหล็ก  3  ลิ้นชัก 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) ตู้เหล็ก  3  ลิ้นชัก 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 % 11,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1)  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 
สําหรับงานประมวลผล

21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 3/9/2563  10:53:27 หน้า : 9/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 
สําหรับงานสํานักงาน

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีด
หมึก  (Inkjet)

7,900.00 7,700.00 0.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอรโน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,900.00 23,700.00 27,000.00 43,000.00 32,500
รวมงบลงทุน 56,900.00 23,700.00 27,000.00 43,000.00 32,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,740,404.05 1,718,592.16 1,786,862.35 2,972,300.00 902,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,690,879.47 9,763,524.34 10,400,900.19 14,571,170.00 14,439,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 136,920.00 143,760.00 152,400.00 161,640.00 4.01 % 168,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,500.00 15,660.00 7,020.00 900.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420.00 159,420.00 159,420.00 162,540.00 168,120
รวมงบบุคลากร 159,420.00 159,420.00 159,420.00 162,540.00 168,120

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0.00 0.00 0.00 54,320.00 176.14 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 54,320.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 54,320.00 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 159,420.00 159,420.00 159,420.00 216,860.00 318,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 50,400.00 50,400.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 50,400.00 50,400.00 60,000.00 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 2,066.67 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม

22,818.00 1,433.00 1,825.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

20,568.00 2,180.00 2,440.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปใหม

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 89,040.00 7.46 % 95,680

รวมค่าใช้สอย 43,386.00 3,613.00 4,265.00 105,040.00 235,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 6,080.00 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000.00 0.00 0.00 4,000.00 650 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 45,380.00 0.00 0.00 54,000.00 75,000
รวมงบดําเนินงาน 88,766.00 54,013.00 54,665.00 219,040.00 370,680

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องปมน้ําบาดาล (ซับเมอรส) ขนาด 1.5 
แรงม้า

0.00 0.00 0.00 14,900.00 -100 % 0

เครื่องปมน้ําบาดาล (ซับเมอรส) ขนาด 2 
แรงม้า

0.00 0.00 0.00 21,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 88,766.00 54,013.00 54,665.00 255,440.00 370,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 248,186.00 213,433.00 214,085.00 472,300.00 688,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 596,000.00 6.11 % 632,400

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 179,940.00 190,500.00 201,660.00 214,600.00 5.07 % 225,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 211,500.00 216,000.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 23,500.00 24,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 431,940.00 425,500.00 441,660.00 1,212,600.00 1,259,880
รวมงบบุคลากร 431,940.00 425,500.00 441,660.00 1,212,600.00 1,259,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000.00 25,000.00 21,150.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 25,000.00 25,000.00 21,150.00 91,000.00 91,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,764.00 91,032.26 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 90,193.32 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

8,784.00 4,700.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 254,340.00 0.00 0 % 0

(3)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

205,120.00 163,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 270,550.00 0 % 270,550

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 2,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 304,668.00 260,732.26 358,033.32 360,550.00 360,550
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,594.00 0.00 4,280.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,090.00 7,179.00 12,282.00 20,000.00 0 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 453,655.12 529,766.18 556,248.20 760,800.00 -0.25 % 758,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 5,494.00 0.00 1,710.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 476,833.12 536,945.18 574,520.20 830,800.00 828,900
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 806,501.12 822,677.44 953,703.52 1,292,350.00 1,290,450

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบ
แขวน

0.00 0.00 0.00 153,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

(1) คาจัดซื้อตู้เย็น 0.00 7,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร   All  In  One  สําหรับ
งานสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,990.00 0.00 178,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 7,990.00 0.00 178,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,238,441.12 1,256,167.44 1,395,363.52 2,682,950.00 2,550,330
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 59,607.00 59,676.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่  
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ
สําหรับเด็กเล็ก  (ศพด.)

0.00 0.00 6,685.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่  
เพื่อเสริมสร้างประสบการณสําหรับเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง

5,440.00 5,585.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 60,500.00 7.44 % 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ
สําหรับเด็กเล็ก (ศพด.)

0.00 0.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 5,440.00 65,192.00 66,361.00 68,500.00 73,000
รวมงบดําเนินงาน 5,440.00 65,192.00 66,361.00 68,500.00 73,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,615,000.00 1,604,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0.00 0.00 1,498,600.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0.00 0.00 0.00 1,448,000.00 -0.28 % 1,444,000

รวมเงินอุดหนุน 1,615,000.00 1,604,000.00 1,498,600.00 1,448,000.00 1,444,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,615,000.00 1,604,000.00 1,498,600.00 1,448,000.00 1,444,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,620,440.00 1,669,192.00 1,564,961.00 1,516,500.00 1,517,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานการศึกษา 2,898,881.12 2,925,359.44 2,960,324.52 4,199,450.00 4,067,330

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 257,900.00 15.51 % 297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -10.75 % 21,420

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 134,280.00 139,680.00 142,560.00 148,400.00 1.97 % 151,320

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 19,740.00 16,860.00 13,980.00 -42.06 % 8,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 158,280.00 159,420.00 159,420.00 444,280.00 478,740
รวมงบบุคลากร 158,280.00 159,420.00 159,420.00 444,280.00 478,740

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 158,280.00 159,420.00 159,420.00 444,280.00 478,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

82,527.00 48,795.00 90,411.00 0.00 0 % 0
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(2)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

0.00 43,524.00 31,509.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีฯ

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการธนาคารขยะชุมชน

0.00 0.00 0.00 24,500.00 42.86 % 35,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 6,410.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 82,527.00 92,319.00 128,330.00 554,500.00 565,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 13,950.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 13,950.00 63,000.00 63,000
รวมงบดําเนินงาน 82,527.00 92,319.00 142,280.00 617,500.00 748,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 124,810.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 124,810.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 124,810.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 82,527.00 217,129.00 142,280.00 617,500.00 748,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 240,807.00 376,549.00 301,700.00 1,079,780.00 1,244,740
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาฟนฟูสมรรถภาพสําหรับผู้
พิการ

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 662,028.00 711,000.00 759,780.00 1,078,200.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 335,616.00 350,820.00 253,320.00 259,200.00 2.36 % 265,320
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 55,677.00 48,165.00 26,100.00 20,300.00 -30.54 % 14,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,095,321.00 1,151,985.00 1,081,200.00 1,423,700.00 279,420
รวมงบบุคลากร 1,095,321.00 1,151,985.00 1,081,200.00 1,423,700.00 279,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -80 % 2,000

คาเชาบ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 71,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,740.00 1,870.00 4,450.00 17,800.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 37,940.00 31,870.00 34,450.00 98,800.00 2,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -90.91 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 8,300.00 0.00 0 % 0
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(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

14,609.00 29,242.00 0.00 0.00 0 % 0

(2)  คาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณ
ประโยชน/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง

0.00 0.00 14,300.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณ
ประโยชน/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต อบต. ขามสะแกแสง

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,225.00 16,960.00 18,170.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 45,834.00 46,202.00 40,770.00 250,000.00 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,637.00 18,130.00 8,845.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,270.00 52,250.00 60,000.00 60,000.00 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 260,345.00 42,500.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,235.00 10,480.00 10,675.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 5,370.00 9,630.00 9,750.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 341,857.00 132,990.00 89,270.00 150,000.00 90,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0 % 95,000

คาบริการไปรษณีย 202.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 202.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 425,833.00 211,062.00 164,490.00 618,800.00 312,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

-  คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 32,956.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ไม้สต๊าฟ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 -  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 
สําหรับงานประมวลผล

21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer)  
สําหรับกระดาษขนาด  A3

0.00 0.00 0.00 6,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,956.00 0.00 0.00 40,300.00 22,000
รวมงบลงทุน 53,956.00 0.00 0.00 40,300.00 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,575,110.00 1,363,047.00 1,245,690.00 2,082,800.00 613,420
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 58,100.00 300,000.00 -96.67 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,641.00 0.00 0.00 350,000.00 -97.14 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 40,641.00 0.00 58,100.00 650,000.00 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 316,987.50 63,463.00 400,000.00 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 64,150.00 31,270.00 250,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 381,137.50 94,733.00 650,000.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 40,641.00 381,137.50 152,833.00 1,300,000.00 80,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อออโต้สวิทช  ขนาด 100 แอมป์ 0.00 0.00 0.00 2,850.00 -100 % 0

ออโต้สวิตช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,250

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,850.00 14,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมุูู
บ้านขาม หมูที่ 1

0.00 0.00 181,000.00 0.00 0 % 0

(11) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมูบ้านบุละกอ หมูที่ 10

0.00 0.00 140,000.00 0.00 0 % 0

(12)  โครงการกอสร้างถนน  คสล.  ภายใน
หมูบ้านริมบึง  หมูที่  14

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(13) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมู
บ้านโนนแจง หมูที่ 12

0.00 0.00 62,000.00 0.00 0 % 0

(14) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมู
บ้านหนองมะคา หมูที่ 13

0.00 0.00 139,000.00 0.00 0 % 0

(15) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมู
บ้านริมบึง หมูที่ 14

0.00 0.00 158,000.00 0.00 0 % 0

(16)  โครงการกอสร้างถนน  คสล.  ภายใน
หมูบ้านโนนสะอาด  หมูที่  15

0.00 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0
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(6)  โครงการกอสร้างถนน  คสล.  ภายใน
หมูบ้านคู  หมูที่  9

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(6) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมู
บ้านนามาบ หมูที่ 5

0.00 0.00 110,000.00 0.00 0 % 0

(7) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมูบ้านดานช้าง หมูที่ 6

0.00 0.00 230,000.00 0.00 0 % 0

(8)  โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. 
ภายในหมูบ้านบุละกอ  หมูที่ 10 

58,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
ขาม หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 138,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
นามาบ หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 222,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
โนนสะอาด หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 157,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
ริมบึง หมูที่ 14

0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดอัดแนนภาย
ในหมูบ้านโนนแจง หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 167,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านคู หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 265,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านดานช้าง หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 199,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านโนนหญ้าคา หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 301,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านบุละกอ หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 211,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านสะแกราษฎร
หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 211,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านหนองจาน หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 281,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านหนองมะคา
หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 226,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านห้วยฉลุง หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 264,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมูบ้านริมบึง หมูที่ 14

0.00 0.00 0.00 92,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมูบ้านหนุก หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 166,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1) โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ภายในหมู
บ้านโนนหญ้าคา หมูที่ 7

0.00 0.00 153,000.00 0.00 0 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 125,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 238,500.00 0.00 1,447,000.00 2,976,000.00 0
รวมงบลงทุน 238,500.00 0.00 1,447,000.00 2,978,850.00 14,250

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 339,912.56 106,024.70 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
ต่ําภายในหมูบ้านโนนแจง หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 127,900.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
ต่ําภายในหมูบ้านสันติสุข
หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 59,500.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 339,912.56 106,024.70 0.00 187,400.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 339,912.56 106,024.70 0.00 187,400.00 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 619,053.56 487,162.20 1,599,833.00 4,466,250.00 94,250

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,194,163.56 1,850,209.20 2,845,523.00 6,549,050.00 707,670
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 0.00 0.00 14,510.00 0.00 0 % 0

(2)  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 0.00 14,659.00 0.00 0.00 0 % 0

(3)  โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีพอยางยั่งยืน

0.00 0.00 9,620.00 0.00 0 % 0

(4)  โครงการ  อบต.  หวงใยใสใจผู้สูงอายุ 0.00 0.00 9,095.00 0.00 0 % 0

(4)  โครงการสงเสริมศักยภาพสตรี 0.00 9,670.00 0.00 0.00 0 % 0

(5)  โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีพอยางยั่งยืน

107,720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(5) โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการ
อนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน

0.00 0.00 9,560.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต. หวงใยใสใจผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

โครงการสงเสริมศักยภาพสตรี 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 3/9/2563  10:53:27 หน้า : 32/43



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีพอยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความ
เข้าใจใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 107,720.00 24,329.00 42,785.00 98,000.00 53,000
รวมงบดําเนินงาน 107,720.00 24,329.00 42,785.00 98,000.00 53,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 107,720.00 24,329.00 42,785.00 98,000.00 53,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 107,720.00 24,329.00 42,785.00 98,000.00 53,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

0.00 47,568.00 0.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬา

26,380.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(3)  โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธอําเภอขามสะแกแสง

656.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธอําเภอขามสะแกแสง

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 27,036.00 47,568.00 0.00 110,000.00 110,000
รวมงบดําเนินงาน 27,036.00 47,568.00 0.00 110,000.00 110,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 27,036.00 47,568.00 0.00 110,000.00 110,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(3)  โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลป
วัฒนธรรมและการเผยแพรการแสดงพื้นบ้าน

0.00 19,045.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขาม
สะแกแสง

0.00 0.00 0.00 163,150.00 83.88 % 300,000

โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และการเผยแพร
การแสดงพื้นบ้าน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 19,045.00 0.00 183,150.00 320,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 19,045.00 0.00 183,150.00 320,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 15,000.00 19,045.00 0.00 183,150.00 320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 42,036.00 66,613.00 0.00 293,150.00 430,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,267,200

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309,200
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 141,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 301,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610,200
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้าน
คู  หมูที่  9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 228,300

โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้าน
โนนแจง  หมูที่  12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 215,100

โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้าน
โนนสะอาด  หมูที่  15

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 202,300

โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้าน
สันติสุข  หมูที่  2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,700

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
นามาบ หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 233,900

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านดานช้าง
หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 324,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านโนนหญ้าคา  หมูที่  7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 185,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านบุละกอ
หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 167,000
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านสะแกราษฎร  หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 177,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านหนองมะคา  หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 176,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านห้วยฉลุง
หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 208,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. ภาย
ในหมูบ้านริมบึง
หมูที่  14

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 193,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมูบ้านหนุก หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล. ภายในหมู
บ้านสันติสุข  หมูที่  2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 2,723,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 2,723,800

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,273,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 5,884,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,920.00 0.00 2,050.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,920.00 0.00 2,050.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,920.00 0.00 2,050.00 30,000.00 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 9,920.00 0.00 2,050.00 30,000.00 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 - โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,210.00 6,015.00 0.00 0.00 0 % 0

(1)  โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 14,190.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 1,210.00 6,015.00 14,190.00 15,000.00 15,000
รวมงบดําเนินงาน 1,210.00 6,015.00 14,190.00 15,000.00 15,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 1,210.00 6,015.00 14,190.00 15,000.00 15,000
รวมแผนงานการเกษตร 11,130.00 6,015.00 16,240.00 45,000.00 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขยายเขตทอเมนตประปาภายในหมูบ้านโนน
สะอาด หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 134,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 134,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 134,000.00 0

รวมงานกิจการประปา 0.00 0.00 0.00 134,000.00 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 134,000.00 0

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 122,768.00 120,855.00 110,056.00 122,000.00 1.64 % 124,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 5,102.00 5,000.00 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,198,600.00 9,542,100.00 10,240,900.00 10,700,000.00 8.41 % 11,600,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,186,400.00 2,943,200.00 3,004,200.00 3,446,400.00 -8.6 % 3,150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000.00 18,000.00 16,500.00 12,000.00 0 % 12,000

สํารองจาย 842,605.00 119,103.00 619,035.00 969,700.00 20.69 % 1,170,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายตามข้อผูกพัน 140,000.00 120,726.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00 0.00 120,798.00 160,000.00 0 % 160,000

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

169,430.00 178,010.00 187,000.00 209,000.00 0.13 % 209,280

รวมงบกลาง 10,677,803.00 13,041,994.00 14,303,591.00 15,629,100.00 16,435,580
รวมงบกลาง 10,677,803.00 13,041,994.00 14,303,591.00 15,629,100.00 16,435,580
รวมงบกลาง 10,677,803.00 13,041,994.00 14,303,591.00 15,629,100.00 16,435,580

รวมแผนงานงบกลาง 10,677,803.00 13,041,994.00 14,303,591.00 15,629,100.00 16,435,580
รวมทุกแผนงาน 26,111,606.15 28,268,025.98 31,085,148.71 43,083,000.00 43,996,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,537,380 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,537,380 บาท

งบบุคลากร รวม 9,905,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็น     
(1)  เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ
20,400  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  244,800  บาท 
(2)  เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ
11,220  บาท  จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน)
เป็นเงิน  269,280  บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 7/9/2563  13:57:16 หน้า : 1/20



เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น     
(1)  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  อัตราเดือนละ 1,750 บาท  จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
(2)  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  อัตราเดือนละ  880  บาท  จํานวน  12  เดือน
(จํานวน  2  คน)  เป็นเงิน  21,120  บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น 
(1)  เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
อัตราเดือนละ 1,750  บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000 บาท
(2)  เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
อัตราเดือนละ  880  บาท  จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน)
เป็นเงิน  21,120  บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ  7,200  บาท
จํานวน  12  เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน  ให้แก 
(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 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,470,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,635,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  13  อัตรา  ดังนี้
(1)  สํานักปลัด  จํานวน  8  อัตรา  ดังนี้
  (1.1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.2)  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา 
  (1.3)  หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา 
  (1.4)  นิติกร  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.5)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.6)  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.7)  นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.8)  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
(2)  กองคลัง  จํานวน  5  อัตรา  ดังนี้
  (2.1)  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
  (2.2)  นักวิชาการคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
  (2.3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
  (2.4)  นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
  (2.5)  เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545 
(สํานักปลัด)  (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 126,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก  พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1)  เงินคาตอบแทนรายเดือน  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  ระดับกลาง  อัตราเดือนละ  7,000  บาท 
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545  และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงินคาตอบแทน  นอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2553
(2)  เงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก พนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,840  บาท   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้ 
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)
พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก  พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง  อัตราเดือนละ
7,000 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท 
(2)  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับต้น  อัตราเดือนละ
3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท 
(3)  หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับต้น
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน  42,000  บาท
(4)  ผู้อํานวยการกองคลัง  ระดับต้น  อัตราเดือนละ
3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)  (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,424,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  9  อัตรา  ดังนี้ 
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  7  อัตรา  ดังนี้
สํานักปลัด 
  (1.1)  ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.2)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.3)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
  (1.4)  ตกแตงสวน  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.5)  พนักงานวิทยุ  จํานวน  1  อัตรา
กองคลัง
  (1.6)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.7)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา 
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
สํานักปลัด 
  (2.1)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา 
  (2.2)  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)  (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้ 
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ( ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 
(สํานักปลัด)  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 3,501,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 731,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 380,000 บาท

คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน  380,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
หรือผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล  เชน  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ผู้อํานวยการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  นายอําเภอ
นายทะเบียนอําเภอ  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นต้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1705  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0818.2/ว4289  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2563
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก  พนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562 
(สํานักปลัด)  (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก
พนักงานสวนตําบลและผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549 
(สํานักปลัด)  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 1,777,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างเวรยาม
คาจ้างทําความสะอาด  คาจ้างถายเอกสาร  คาจ้างเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาระวางบรรทุก
คาเชาทรัพยสิน  คาธรรมเนียมตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้ง
ประปา  คาจ้างเหมาการติดตั้งระบบโทรคมนาคมและระบบ
อินเตอรเน็ต  คาจ้างเหมาดําเนินการสร้างขายสายสื่อสัญญาณ
(Optical  Fiber) คาจ้างเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอร
พร้อมอุปกรณตางๆ  คาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล  และคาจ้างเหมาบริการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการขององคการบริหารสวนตําบล
ดังนี้
(1)  คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ได้แก การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ตางๆ  ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน
หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ  หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม  เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยว
มื้ออาหาร  คาเชาห้องประชุม  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น
(2)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารสําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ
การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  การมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว0766  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2563 
(สํานักปลัด)  (กองคลัง)  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  คาลงทะเบียนตางๆ  คาผานทางดวนพิเศษ
และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับ
การฝกอบรม  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา  อบต.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)
หรือบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลาสําหรับวางอนุสาวรีย  การจัดงาน  การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  และพิธีการตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว0766  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2563 
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาหรือผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  (กรณีครบวาระ
ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงที่วาง  และกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ)  เชน
คาใช้จายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คาใช้จายประจําหนวยเลือกตั้ง
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1705  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0818.2/ว4289  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  13  ลําดับที่  3 
(สํานักปลัด)

โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร อบต. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร  อบต.
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  143  ลําดับที่  5 
(สํานักปลัด)
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โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งาน
การพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 227,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่น  ให้แก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  142  ลําดับที่  1 
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  รถยนต
รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร
และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางโดยไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อ  จ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้
สํานักงานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  กระดาษ
เครื่องเขียน  แบบพิมพ  แฟ้ม  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ
สายไฟฟ้า  ฟิวส  สวิตซเปิด-ปิด  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
ไมโครโฟน  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  จาน  แก้ว  ช้อน  กระติกน้ํา  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น
น้ํายาล้างห้องน้ํา  สบู  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  น้ําดื่ม  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนตสวนกลาง
รถจักรยานยนต  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลาง
รถจักรยานยนต  รถตัดหญ้า  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องสูบน้ํา
เครื่องปั่นไฟ  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  จ้างทําหรือทําเอง  ซึ่งวัสดุโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  วารสาร  แผนพับ  ไม้อัด
ไวนิล  สี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  จ้างทําซึ่งวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
เชน  หมึก  หัวพิมพ  โปรแกรม  แผนดิสก  เมาส  แป้นพิมพ
แผนซีดี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 483,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในที่ทําการ  อาคาร  สํานักงาน  ที่สาธารณะ
และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูในการควบคุมขององคการบริหารสวน
ตําบล  รวมถีงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาบริการ
คาภาษี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในที่ทําการ  อาคาร  สํานักงาน
ที่สาธารณะ  และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูในการควบคุมของ
องคการบริหารสวนตําบลรวมถีงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน
เชน  คาบริการ  คาภาษี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท  รวมถึงคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการ  เชน  คาเชาเครื่องโทรศัพท  คาเชาหมายเลข
โทรศัพท  คาบํารุงคูสายโทรศัพท  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 38,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ
(โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร
คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ต  คาจัดทําเว็บไซต  คาโดเมนเนม  คาเชาพื้นที่
บริการอินเตอรเน็ต  คาบริการปรับปรุงและสํารองข้อมูล
รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 112,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 89,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน
แบบติดผนัง  (ระบบ Inverter)  (ติดตั้งภายในอาคารสํานักงาน
อบต. ขามสะแกแสง  ห้องทํางานสํานักปลัดชั้น 2)
จํานวน  3  เครื่องๆ  ละ  29,700  บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - ขนาดไมต่ํากวา  18,000  บีทียู
 - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
 - มีความสามารถในการทําความเย็น  ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร  5
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็น  และหนวยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน
 - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ประกอบด้วย
อุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร
 - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2562 
(สํานักปลัด)

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา  จํานวน  1  ชุดๆ  ละ
7,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - ทําด้วยไม้สัก
 - มีโต๊ะหมูบูชา  9  ตัว  ความกว้างตัวละ  9  นิ้ว
 - มีฐานรองโต๊ะหมู
 - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2562 
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง ๆ  ละ 16,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมน้อยกวา  2  แกนหลัก
(2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา
1.0  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา  4  MB
- มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา
ขนาดไมน้อยกวา  4  GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน้อยกวา  1  TB  หรือ  ชนิด  Solid State
Drive  ขนาดความจุไมน้อยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา  1,366 x 768
Pixel  และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา
ไมน้อยกวา  3  ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมน้อยกวา
1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา
1  ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ  Bluetooth
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ประจําป  พ.ศ. 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  และนําข้อมูล
ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษา  พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  142  ลําดับที่  2 
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 902,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รวม 902,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ จํานวน 280,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  เชน
บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมงานและบุคคลหรือคณะกรรมการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
และหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว156
ลงวันที่  19  กันยายน  2560 
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
คาจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ  คาจ้างถายเอกสาร  คาจ้างเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน
คาธรรมเนียมตางๆ  และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  คาลงทะเบียนตางๆ  คาผานทางดวนพิเศษ
และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับ
การฝกอบรม  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคล
ที่องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  เชน  คาจ้างเหมาบริการบุคคล  เพื่อจัดทํา
แบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน  จัดทําแบบสํารวจข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง  และแบบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด
คาวัสดุและอุปกรณตางๆ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2550
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.3/ว462  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ  2551
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว67
ลงวันที่  9  มกราคม  2555
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท  0808.3/ว483  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2563)  หน้าที่  8  ลําดับที่  4
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  รถจักรยานยนต
โตะ  เก้าอี้  และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นคาซอมบํารุง
ปกติ  หรือคาซอมกลาง  โดยไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 7/9/2563  13:58:40 หน้า : 3/8



ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อ  จ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้
สํานักงานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  กระดาษ
เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สมุดบัญชี  ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับ
รถจักรยานยนต  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับ
รถจักรยานยนต  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  จ้างทําหรือทําเอง  ซึ่งวัสดุโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  วารสาร  แผนพับ  ไม้อัด
ไวนิล  สี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  จ้างทําซึ่งวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
เชน  หมึก  หัวพิมพ  โปรแกรม  แผนดิสก  เมาส  แป้นพิมพ
แผนซีดี  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  3  ลิ้นชัก
จํานวน  2  หลังๆ ละ  5,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - ขนาดความกว้างไมน้อยกวา  470.00  มิลลิเมตร
ลึกไมน้อยกวา  620.00  มิลลิเมตร  และสูงไมน้อยกวา
1,016.00  มิลลิเมตร
 - จัดเก็บเอกสารได้  3  ลิ้นชัก  มือจับแบบฝัง
พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก
เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งตามราคาในจังหวัด 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท.  0808.2/ว1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  171  ลําดับที่  19 
(กองคลัง)

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน
จํานวน  2  หลังๆ  ละ  5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - มีมือจับชนิดบิด 
 - มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น 
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)
 - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2562
(กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง ๆ  ละ  2,600  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา  600x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4  ไมน้อยกวา
18  หน้าตอนาที  (ppm)
- มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมน้อยกวา  8  MB
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา  1  ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  150  แผน
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ Custom
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ประจําป  พ.ศ. 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ  LED  ขาวดํา
ชนิด  Network  แบบที่  1  (28 หน้า/นาที)
จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  8,900  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา  1,200x1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพสสําหรับกระดาษ  A4  ไมน้อยกวา
28  หน้าตอนาที  (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมน้อยกวา  128  MB
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา  1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)
แบบ  10/100 Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา
1  ชอง  หรือ  สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)  ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา  250  แผน
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ  Custom
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ประจําป  พ.ศ. 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 318,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 318,120 บาท

งบบุคลากร รวม 168,120 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 168,120 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)
ขององคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร
คาปายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาเชาที่พัก  คาจ้างเหมา
รถรับสง  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  119  ลําดับที่  1 
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 370,680 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 370,680 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ให้แก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 235,680 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างคนขับ
รถบรรทุกน้ํา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
คาระวางบรรทุก  คาธรรมเนียมตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า
คาติดตั้งประปา  และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563 
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  เชน  คาวัสดุ
อุปกรณไฟฟ้า  คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว5166  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  119  ลําดับที่  2
(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
เชน  คาวัสดุ  อุปกรณไฟฟ้า  คาป้ายประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1346  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  119  ลําดับที่  3
(สํานักปลัด)
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โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 95,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หลักสูตรทบทวน  เชน  คาจ้างเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร
คาประกาศนียบัตร  คากระเป๋าบรรจุเอกสาร  คาป้ายโครงการ
คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว440  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2563)  หน้าที่  7  ลําดับที่  1 
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน  ไม้  ทอ  ปูน
ซีเมนต  ทราย  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ตลับเมตร  ฯลฯ    
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  เครื่องแตงกายของ
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  ขององคการบริหารสวนตําบล  ชุดดับเพลิงของ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  เสื้อ  กางเกง  เข็มขัด  หมวก  รองเท้า
เสื้อยืด  ชุดผจญเพลิง  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน  เครื่องดับเพลิงเคมี
คาจ้างเติมน้ํายาเคมีในเครื่องดับเพลิง  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,550,330 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,550,330 บาท

งบบุคลากร รวม 1,259,880 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,259,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 632,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้ 
  (1)  ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน  1  อัตรา
  (2)  ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับตน  อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน  42,000  บาท 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 225,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจํา  ใหแก  ลูกจางประจํา
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ใหแกพนักงานจางทั่วไป
จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินรายไดของ  อบต.)
(2)  ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))
(3)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ใหแก
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินรายไดของ  อบต.)
(2)  ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))
(3)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)
พ.ศ. 2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 7/9/2563  14:04:21 หนา : 2/10



งบดําเนินงาน รวม 1,290,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแก  พนักงานสวนตําบล  ครูผูดูแลเด็ก  ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแก  พนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก
พนักงานสวนตําบล  ครูผูดูแลเด็ก  และลูกจางประจํา
ที่มีสิทธิไดตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541
และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 360,550 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจางผูดูแลเด็ก
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คาจางถายเอกสาร  คาจางเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน
คาธรรมเนียมตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา
คาจางเหมาการติดตั้งระบบโทรคมนาคมและระบบอินเตอรเน็ต
คาจางเหมาดําเนินการสรางขายสายสื่อสัญญาณ
(Optical  Fiber)  คาจางเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณตางๆ  คาจางเหมาพาหนะนําเด็กเล็ก  ศพด.
ไปสถานพยาบาล  และคาจางเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวของ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  คาลงทะเบียนตางๆ  คาผานทางดวนพิเศษ
และคาใชจายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การฝกอบรม  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคลที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 270,550 บาท
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   คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  171,500  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง จํานวน 35 คนๆ ละ 20 บาท
รวม  245  วัน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   คาจัดการเรียนการสอน  (คาเงินรายหัวนักเรียน)
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  เป็นเงิน  59,500  บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก
(อายุ  2-5  ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ  ละ  1,700  บาท/ป
เชน  การจัดหาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   คาเครื่องแบบนักเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  10,500  บาท  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  จํานวน  35  คนๆ  ละ  300  บาท/ป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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   คาหนังสือเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  เป็นเงิน  7,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ ละ  200  บาท/ป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   คาอุปกรณการเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  7,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับ
เด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  จํานวน  35  คนๆ  ละ  200  บาท/ป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  15,050  บาท  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับเด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  จํานวน  35  คนๆ  ละ  430  บาท/ป 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  โต๊ะ  เกาอี้  อาคาร
และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง  โดยไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษา 
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 828,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อ  จางหรือทําเองซึ่งวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช
สํานักงานตางๆ  ของกองการศึกษาฯ  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เชน  กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  แฟ้ม  ปากกา  สมุด
ดินสอ  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ
สายไฟฟ้า  ฟิวส  สวิตซเปิด-ปิด  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
ไมโครโฟน  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวของกองการศึกษาฯ
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  จาน  แกว  ชอน  ถาดหลุม
กระติกน้ํา  ไมกวาด  ไมถูพื้น  น้ํายาลางหองน้ํา  สบู
ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  เครื่องนอนสําหรับเด็กเล็ก
ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผาหม  น้ําดื่ม  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 758,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล  เด็กอนุบาลและเด็กประถม
ศึกษา  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง 
จํานวน  35  คน  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  67,100  บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  132  ลําดับที่  2
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)  จํานวน  361  คน  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  691,800  บาท  ไดแก  โรงเรียนบานหนุก
โรงเรียนบานหญาคาโนนแจง  โรงเรียนบานคู (ประชาอุปถัมภ)
และโรงเรียนบานหนองจาน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  132,133  ลําดับที่  3 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสราง  เชน  ไม  สี  ทอ  ปูนซีเมนต
กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  คีม  จอบ  เสียม  สิ่ว  สวาน
เลื่อย  ตลับเมตร  โถสวม  อางลางมือ  ทอน้ําบาดาล
ทอน้ําและอุปกรณประปา  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน  พันธุพืช  พันธุสัตว
ดิน  ปุ๋ย  มีด  กรรไกร  จอบ  เสียม  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  จางทําหรือทําเอง  ซึ่งวัสดุโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  วารสาร  แผนพับ  ไมอัด
ไวนิล  สี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  จางทําซึ่งวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
เชน  หมึก  หัวพิมพ  โปรแกรม  แผนดิสก  เมาส  แป้นพิมพ
แผนซีดี  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เชน  แบบฝกประสบการณ
แบบเรียนตางๆ  หุน  แบบจําลองภูมิประเทศ  เบาะมวยปล้ํา
เบาะยูโด  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ
(โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร
คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอรเน็ต  คาจัดทําเว็บไซต  คาโดเมนเนม  คาเชาพื้นที่
บริการอินเตอรเน็ต  คาบริการปรับปรุงและสํารองขอมูล
รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,517,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,517,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 73,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาเชาเวที
พร้อมเครื่องเสียง  คาเชาเต็นท  คาเชาเครื่องเด็กเลน
คาป้ายโครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของรางวัล
การแขงขัน  คาการแสดงนักเรียน  คาตกแตงสถานที่
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  120  ลําดับที่  1 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ
สําหรับเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่  เพื่อเสริมสร้างประสบการณสําหรับเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  เชน  คาจ้างเหมายาน
พาหนะ  คาบัตรผานประตูเข้าชมสวนสัตว  คาบัตรผานเข้าชม
การแสดงความสามารถของสัตว  คาบัตรรถไฟนําชมสัตว
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  145  ลําดับที่  3 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,444,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,444,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 1,444,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปที่  6  ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  361  คนๆ  ละ  20  บาท/วัน  รวม  200  วัน
เปนเงิน  1,444,000  บาท  ให้แก  โรงเรียนบ้านหนุก
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)
และโรงเรียนบ้านหนองจาน 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  13  ลําดับที่  4
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 7/9/2563  14:05:36 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 478,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 478,740 บาท

งบบุคลากร รวม 478,740 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 478,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  ตําแหนง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 21,420 บาท   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)
พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 8,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  12  เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)
พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 18,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยฝึกอบรมให้ความรู้แกประชาชน
เยาวชน  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0816.5/ว2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.6/ว3188
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2562
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  122  ลําดับที่  4 
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 748,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 748,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 748,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาตอบแทนเพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ให้แก  อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
การเบิกคาใช้จาย  พ.ศ. 2562
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0819.2/ว4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างเหมาใน
การสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว  ทั้งที่มีเจ้าของ
และไมมีเจ้าของในเขตองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
โดยทําการสํารวจปีละ  2  ครั้ง  (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม
และครั้งที่  2  ภายในเดือนมิถุนายน)  คาจ้างฉีดพนหมอกควัน
และคาจ้างเหมาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  12  ลําดับที่  2
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เชน  คาน้ํามันสําหรับฉีดพนหมอกควัน  คาป้ายโครงการ
คาจ้างเหมาฉีดพนหมอกควัน  คาทรายอะเบท 
คาน้ํายาพนหมอกควัน  คาวัสดุ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
  มาตรา  67 (3)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  121  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารีฯ
ตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า
เชน  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คาไซริงค  คาเข็มฉีดยา
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท  0810.5/ว4052  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  121  ลําดับที่  2
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารขยะ
ชุมชน

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน  เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  14  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  12  ลําดับที่  3
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการอบรม
หมอหมูบ้านในพระราชประสงค  เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  12  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องพนหมอกควัน  และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน   แบตเตอรี่  ฟิวส 
สายไฟ  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องพน
หมอกควัน ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยของ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  ยา  เวชภัณฑ  น้ํายาตางๆ 
วัสดุอุปกรณสําหรับการแพทยและปฐมพยาบาล  เคมีภัณฑ
น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย  ทรายอะเบท  ไซริงค  เข็มฉีดยา
ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 613,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 613,420 บาท

งบบุคลากร รวม 279,420 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 279,420 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหนง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ชวยนายชางไฟฟา  จํานวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)
พ.ศ. 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างถายเอกสาร
คาจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน  คาธรรมเนียมตางๆ  คาติดตั้งไฟฟา  คาติดตั้งประปา
คาจ้างเหมาการติดตั้งระบบโทรคมนาคม  และระบบอินเตอรเน็ต
คาจ้างเหมาดําเนินการสร้างขายสายสื่อสัญญาณ (Optical Fiber)
คาจ้างเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอรพร้อมอุปกรณตางๆ
และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 7/9/2563  15:25:30 หน้า : 2/8



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต อบต. ขามสะแกแสง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน/
ตรวจสอบแนวเขต  ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง 
เพื่อจัดทําหนังสือสําหรับที่หลวง  (นสล.) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองปองกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกัน  พ.ศ.  2553  ข้อ 13 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  147  ลําดับที่  1 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  รถกระเช้า
รถจักรยานยนต  โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติ  หรือคาซอมกลาง  โดยไมรวมถึง
คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อ  จ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้
สํานักงานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  กระดาษ
เครื่องเขียน  แบบพิมพ  แฟม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถกระเช้า
รถจักรยานยนต  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถกระเช้า
รถจักรยานยนต  เลื่อยโซยนต  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน  พันธุพืช  พันธุสัตว  ดิน
ปุ๋ย  มีด  กรรไกร  จอบ  เสียม  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  จ้างทําซึ่งวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
เชน  หมึก  หัวพิมพ  โปรแกรม  แผนดิสก  เมาส  แปนพิมพ
แผนซีดี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับไฟฟาสาธารณะสวนที่เกินสิทธิ
ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1846  ลงวันที่  12  กันยายน  2560
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.8/ว2217  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2560
(กองชาง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(กองชาง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ
(โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร
คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ต  คาจัดทําเว็บไซต  คาโดเมนเนม  คาเชาพื้นที่
บริการอินเตอรเน็ต  คาบริการปรับปรุงและสํารองข้อมูล
รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง ๆ  ละ
22,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมน้อยกวา  4  แกนหลัก
(4 core)  จํานวน  1  หนวย  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
1)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ Cache Memory
รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา  4  MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  2.3  GHz
และมีหนวยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics Processing
Unit)  ไมน้อยกวา  10  แกน  หรือ
2)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ Cache Memory
รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา  6  MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  1.8  GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา
ขนาดไมน้อยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา  1  TB  หรือ  ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้อยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา  1,366 x 768
Pixel  และมีขนาดไมน้อยกวา  12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกวา
ไมน้อยกวา  3  ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมน้อยกวา
1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา
1  ชอง

วันที่พิมพ : 7/9/2563  15:25:30 หน้า : 7/8



- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac)  และ  Bluetooth
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ประจําป  พ.ศ. 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองชาง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 94,250 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 94,250 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  งานสํารวจ
ออกแบบ  งานควบคุมการกอสร้าง  งานระวางบรรทุก
และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  กล้องวัดระดับ  ไฟฟ้า  ถนน  และทรัพยสินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเปนคาซอมบํารุงปกติ  หรือคาซอมกลาง  โดยไมรวมถึง
คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ
สายไฟฟ้า  ฟิวส  สวิตซเปิด-ปิด  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
ไมโครโฟน  ฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 14,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,250 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ออโต้สวิตช จํานวน 14,250 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อออโต้สวิตช ขนาด 100 แอมป์
จํานวน  5  ตัว ๆ ละ  2,850  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - เลนสรับแสงขนาดใหญ
 - มียางกันน้ํา  กันฝนใช้งานภายนอกอาคารได้
 - ใช้งานกับไฟฟ้าบ้าน  220V
 - รีเลภายในทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด  30A
 - ปรับความไวแสงสําหรับเปิด/ปิด  อุปกรณไฟฟ้าได้
 - มีขาโลหะยึดติดกับเสาหรือผนัง
เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งตามราคาในจังหวัด 
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท  0808.2/ว1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  22  ลําดับที่  4
(กองชาง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 53,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต. หวงใยใสใจผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  อบต. หวงใย
ใสใจผู้สูงอายุ  โดยฝึกอบรมให้ความรู้แกผู้สูงอายุ  ด้านการดูแล
สุขภาพรางกาย  การพัฒนาจิตใจ  และด้านการอยูรวมกัน
ภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว  เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  126  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้  ให้แก  กลุมสตรี  ผู้สูงอายุ  เยาวชน  
และประชาชนทั่วไป  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  151  ลําดับที่  1 
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอยางยั่งยืน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชีพอยางยั่งยืน  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0891.4/ว1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553   
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  152  ลําดับที่  4
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 110,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธอําเภอขามสะแกแสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธอําเภอขามสะแกแสง 
เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  คายานพาหนะ
คาอุปกรณกีฬา  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  128  ลําดับที่  3 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 7/9/2563  15:38:20 หน้า : 1/2



โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาเงินรางวัล
ถ้วยรางวัล  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุจัดเตรียมสนามการแขงขัน
คาอุปกรณกีฬา  คาเชาเครื่องเสียง  คาอาหารและเครื่องดื่ม
นักกีฬา  คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  คาวัสดุจัดทําเกียรติบัตร
คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดการแขงขันกีฬา  และคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  128  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน
คาเสื้อกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  คาป้ายโครงการ
คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  คาวัสดุและอุปกรณกีฬาที่ใช้ในการฝกซ้อม
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  128  ลําดับที่  2 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 320,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพริก
และของดีอําเภอขามสะแกแสง เชน คาจ้างเหมาจัดทําโครงสร้าง
คาผลผลิตทางการเกษตร  คาจ้างเหมาตกแตงริ้วขบวนพร้อมการ
แสดงประกอบริ้วขบวน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาเชารถ
คาเชาเครื่องเสียง  คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  คาอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้รวมงาน  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  138  ลําดับที่  2 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร
การแสดงพื้นบ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพรการแสดงพื้นบ้าน  ให้แก
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  138  ลําดับที่  4
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,610,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,610,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,309,200 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,309,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,267,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา
  (2)  นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา
  (3)  เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง ระดับตน  อัตราเดือนละ
3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2559
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 301,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
(กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแก  พนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541
และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจางเหมาบริการ
ในการปฏิบัติงานชางและปฏิบัติงานดานอื่นๆ  คาจางถายเอกสาร
คาจางเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน  คาธรรมเนียมตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา
คาจางเหมาการติดตั้งระบบโทรคมนาคม  และระบบอินเตอรเน็ต
คาจางเหมาดําเนินการสรางขายสายสื่อสัญญาณ (Optical Fiber)
คาจางเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตางๆ
และคาจางเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวของ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  คาลงทะเบียนตางๆ  คาผานทางดวนพิเศษ
และคาใชจายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเขารับ
การฝกอบรม  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคลที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 
และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561 
(กองชาง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,273,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,273,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  งานสํารวจ
ออกแบบ  งานควบคุมการกอสร้าง  งานระวางบรรทุก
และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว254
ลงวันที่  15  มกราคม  2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  กล้องวัดระดับ  ไฟฟ้า ถนน  และทรัพยสินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเปนคาซอมบํารุงปกติ  หรือคาซอมกลาง  โดยไมรวมถึง
คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสร้าง  เชน  ไม้  ค้อน  ตะปู  เลื่อย  ทอ
ปูนซีเมนต  กระเบื้อง  สังกะสี  ตลับเมตร  ยางมะตอยสําเร็จรูป
หินคลุก   ฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
เครื่องจักรกลและอื่นๆ  ที่  อบต. ขามสะแกแสง  ขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานอื่นเพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่  อบต.
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,723,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,723,800 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (คา  K)
ให้แก  ผู้ประกอบอาชีพงานกอสร้างที่ทําสัญญา
แบบปรับราคาได้  (คา  K)  กับองคการบริหารสวนตําบล
ขามสะแกแสง
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่  กค (กวจ)  0405.2/ว 110  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  7  ลําดับที่  78
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้านคู  หมูที่  9 จํานวน 228,300 บาท

 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  47  บ้านนายสนั่น  มุงปั่นกลาง
ไปทางทิศใต้
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  399.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหลทางลูกรัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  9  ลําดับที่  7
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้านโนนแจง  หมูที่  12 จํานวน 215,100 บาท

 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  79  บ้านนายน้อย  ดวงกลาง
ไปทางทิศใต้
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  375.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหลทางลูกรัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  10  ลําดับที่  10
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 7/9/2563  15:59:04 หน้า : 3/9



โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้านโนนสะอาด  หมูที่  15 จํานวน 202,300 บาท

 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  174  บ้านนายทรงเครื่อง  มุงพิงกลาง
ไปทางทิศเหนือ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  360.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหลทางลูกรัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ทั้งสองข้างทาง   
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  10  ลําดับที่  12
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้านสันติสุข  หมูที่  2 จํานวน 200,700 บาท

 - เริ่มจากข้างที่ดินนางเรณูทิพ  มีเค้า  ไปทางทิศตะวันตก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  360.00  ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  8  ลําดับที่  1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านนามาบ หมูที่ 5 จํานวน 233,900 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป 2563
(โครงการกอสร้างถนน  คสล. ข้างบ้านเลขที่  111/1
บ้านนายสงัด  มุงพูนกลาง)  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้านเลขที่  40
บ้านนายจ้อน  มุงโป้งกลาง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 105.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  420.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหลทางลูกรัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  5  ลําดับที่  21
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านดานช้าง
หมูที่ 6

จํานวน 324,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2563
(โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนจากสามแยกข้างวัด
บ้านหนุกด้านทิศใต้  (ถนนเรียบเหมืองวัดบ้านหนุก))  ไปทาง
ทิศเหนือ  ถึงสามแยกถนนเชื่อมบ้านโนนสะอาด–บ้านเหนือ
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,890.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  5  ลําดับที่  28
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านโนนหญ้าคา  
หมูที่  7

จํานวน 185,000 บาท

 - เริ่มจากข้างที่นานางติ้ม  มุงรมกลาง  ไปทางทิศตะวันตก
ถึงข้างที่นานายธงชัย  เคนสันเทียะ
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,080.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  8  ลําดับที่  3
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านบุละกอ
หมูที่ 10

จํานวน 167,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ป 2563
(โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนข้างบ้านเลขที่ 71
บ้านนายแสง  หวังกลุมกลาง)  ไปทางทิศใต้  ถึงสามแยกข้างที่ดิน
นายเฉลิม  หวังเชิดกลาง
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  980.00   ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  5  ลําดับที่  45
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านสะแกราษฎร 
 หมูที่ 3

จํานวน 177,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2563
(โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนข้างบ้านเลขที่  371
บ้านนายวิสูตร  ยอดอาหาร)  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงสามแยก
ข้างที่นานายเลิศ  ศรีมวงกลาง
ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  410.00  เมตร
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,025.00
ตารางเมตร  เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  4  ลําดับที่  15
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านหนองมะคา  
หมูที่ 13

จํานวน 176,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2563
(โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนข้างที่ดินนายวิชิต
วาดโคกสูง)  ไปทางทิศตะวันออก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,040.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  6  ลําดับที่  61
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านห้วยฉลุง
หมูที่ 8

จํานวน 208,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป 2563
(โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนข้างที่นานางสาวเรไร
ตอดานกลาง)  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงข้างบ้านเลขที่  255
บ้านนายสุวัฒน  หวังเคียงกลาง
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,225.00 ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  5  ลําดับที่  35
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. ภายในหมูบ้านริมบึง
หมูที่  14

จํานวน 193,000 บาท

 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  50  บ้านนายบุญชวย  หวังหมูกลาง
ไปทางทิศตะวันตก
ชนิด  ก-30  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ยาว  87.00  เมตร
ลึก  0.30  เมตร
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่  ทถ-5-301)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)  และมาตรา 68 (3)     
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  10  ลําดับที่  11
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบ้านหนุก หมูที่ 4 จํานวน 160,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ป 2563
(โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. ข้างศาลาพอทอง
แมทิม  มุงพูนกลาง)  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างบ้านเลขที่  90
บ้านนางแสวง  แชมกลาง
ชนิด  ก-30  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ยาว  72.00  เมตร
ลึก  0.30  เมตร   
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่  ทถ-5-301)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 (1)  และมาตรา 68 (3)       
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  หน้าที่  4  ลําดับที่  18
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล. ภายในหมูบ้านสันติสุข  หมูที่  2 จํานวน 43,500 บาท

 - บริเวณข้างบ้านนายสมศักดิ์  แสนโครต
 - วางทอระบายน้ํา  คสล.  อัดแรงชั้น 3  จํานวน  1  จุด
ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  1.00  เมตร  จํานวน  10  ทอน
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
มาตรา  67 (1)  และมาตรา  68 (3)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2/2563)  หน้าที่  8  ลําดับที่  2
(กองชาง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0891.4/ว164  ลงวันที่  26  มกราคม  2558 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  156  ลําดับที่  3 
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน  พันธุพืช  พันธุสัตว  ดิน
ปุ๋ย  มีด  กรรไกร  จอบ  เสียม  ฯลฯ 
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ําและปาไม้ รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลด้วยการปลูกต้นไม้
การปลูกหญ้าแฝก  เชน  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  156  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,435,580 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,435,580 บาท

งบกลาง รวม 16,435,580 บาท
งบกลาง รวม 16,435,580 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 124,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตร  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5
ของคาจ้างพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจ้างชั่วคราว
เป็นเงิน  2,465,220  บาท  คิดเป็นเงิน  124,000  บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  พนักงานจ้าง  (ฉบับที่  3)
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533
หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557   
และหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ดวนที่สุด
ที่  มท  0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)
พ.ศ. 2561  เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย
เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางาน
ให้แกนายจ้าง  โดยคํานวณในอัตราร้อยละ  0.2  ของคาจ้างทั้งป
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้แกผู้สูงอายุในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล  โดยจายให้รายละในอัตรา
แบบขั้นบันได/เดือน  รวม  12  เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.6/ว1994  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  130  ลําดับที่  1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  ให้แกคนพิการในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล  โดยคนพิการที่มีอายุ  18  ปขึ้นไป
จายให้รายละ  800  บาท/เดือน  และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา
18  ป  จายให้รายละ  1,000  บาท/เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.6/ว1994  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  130  ลําดับที่  2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยโรคเอดสในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2  ราย  โดยจายให้รายละ  500  บาท/เดือน
รวม  12  เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.6/ว1994  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  130  ลําดับที่  3
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สํารองจาย จํานวน 1,170,300 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่ออบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสวนรวม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 ข้อ19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1179  ลงวันที่  15  เมษายน  2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว3215
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว0684  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.7/ว6768  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว4014  ลงวันที่  12  ธันวาคม  2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว4967  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว5141  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่  มท  0810.4/ว1022  ลงวันที่  31  มีนาคม  2563
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1656  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2563
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0820.3/ว4930  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2562
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราไมน้อยกวา
ร้อยละ  50  ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  ตามข้อ  7  (1)  กรณีรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา  20  ล้านบาท
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561
และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  131  ลําดับที่  5

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เงินคาทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง  จํานวน  5,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาทําขวัญ  กรณีพนักงาน  ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง  ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ
ตามสิทธิอันพึงได้รับ   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  เงินทําขวัญพนักงานและลูกจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 209,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (กบท.)  จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  ในอัตราร้อยละ  1  โดยไมต้อง
นํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุน  มารวมคํานวณ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500
 - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
 - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561
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124,000
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5,000

209,280

1,170,300

3,150,000

42,120 42,120

2,750,400 2,750,400

86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

งบบุคลากร

เงินเดือน     (ฝ่าย

การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/       

รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ส ารองจ่าย 1,170,300

เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
209,280

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 124,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 11,600,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี
160,000

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข
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265,320 151,320 1,424,400 2,333,160

21,420 126,840 148,260

14,100 8,100 73,860 132,060

1,267,200 297,900 4,635,060 6,832,560

225,480

42,000 210,000 294,000

25,000 65,000 130,000

120,000 660,000 840,000

108,000 276,000 432,000

8,000 2,000 20,000 33,000

410,000 20,000 50,000 680,000 1,340,000

150,000 150,000

50,000 350,000 430,000

50,000 50,000

5,000 5,000

20,000 20,000

5,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สัมพันธ์อ าเภอขามสะแกแสง
5,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ

พวงมาลา

โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
30,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ี/ทาง

สาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต

ในเขต อบต. ขามสะแกแสง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000 130,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
60,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 225,480

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000

เงินเดือนพนักงาน 632,400

168,120

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือน     (ฝ่าย

ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000

งบบุคลากร
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100,000 100,000

120,000 120,000

50,000 50,000

70,000

480,000 480,000

65,000

300,000

135,000 135,000

18,000 18,000

5,000

5,000

150,000

95,680

15,000 15,000
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมแก่บุคลากร อบต.

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)
150,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
95,680

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่
5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์
5,000

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน  เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 65,000

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอ าเภอ     

ขามสะแกแสง
300,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 70,000

โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาหรือ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ      

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           

สยามบรมราชกุมารี

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



หน้า : 1/1
วันท่ีพิมพ์ : 3/9/2563  13:46:04

35,000 35,000

227,000 227,000

18,000 18,000

100,000 100,000

8,000

35,000

15,000 15,000

20,000

15,000 15,000

270,550
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
270,550

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และการเผยแพร่การแสดงพ้ืนบ้าน
20,000

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพ

อย่างย่ังยืน

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 35,000

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี       

เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์

ส าหรับเด็กเล็ก (ศพด.)

8,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการฝึกอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการธนาคารขยะชุมชน

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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758,900

10,000 5,000 20,000

400,000 435,000
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5,000

20,000 38,500 68,500

25,000 25,000

95,000 400,000 495,000

5,000 20,000 25,000

10,000 10,000ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000

วัสดุส านักงาน 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 758,900

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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228,300 228,300

215,100 215,100

202,300 202,300

200,700 200,700
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน

สันติสุข  หมู่ท่ี  2

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน

โนนแจง  หมู่ท่ี  12
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน

โนนสะอาด  หมู่ท่ี  15

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านคู 

 หมู่ท่ี  9

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ออโต้สวิตช์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า           

(18 หน้า/นาที)
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด 

Network แบบท่ี 1  (28 หน้า/นาที)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน

ประมวลผล
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน

ส านักงาน

โต๊ะหมู่บูชา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน              

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
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1,444,000

45,000 5,884,000 53,000 707,670 1,244,740 14,439,880 43,996,000รวม 16,435,580 430,000 4,067,330 688,800

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
1,444,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง          

เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล. ภายใน

หมู่บ้านสันติสุข  หมู่ท่ี  2

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ภายใน

หมู่บ้านริมบึง  หมู่ท่ี  14
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายใน

หมู่บ้านหนุก หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี 13
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ท่ี 10
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์  หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

ภายในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ท่ี 6
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา  หมู่ท่ี  7

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  

นามาบ หมู่ท่ี 5

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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