
ส่วนที่  1

     ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
     ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560

     ของ

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง
     อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ
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ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560

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

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
 
          บัดนี้  ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อีกคร้ังหนึ่ง
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560  ดังต่อไปนี้
 
1.  สถำนะกำรคลัง
          1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
          ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ณ  วันที ่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
มีสถานะการเงิน  ดังนี้
          ณ  วันที ่ 21  กรกฎำคม  พ.ศ.  2559

1.1.1         เงินฝากธนาคาร  จ านวน  31,196,111.03  บาท
1.1.2         เงินสะสม  จ านวน  11,170,888.97  บาท
1.1.3         ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  9,995,737.41  บาท
1.1.4         รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน     -     โครงการ

                    รวม        -        บาท
1.1.5         รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยทีย่ังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน     -     โครงการ

                    รวม        -        บาท
          1.2  เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน          -          บำท

2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ   2559
          (1)  รำยรับจริงทัง้สิ้น  จ ำนวน  20,761,566.84  บำท  ประกอบดว้ย
                หมวดภาษีอากร                                             144,880.22  บาท
                หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต              13,631.40  บาท
                หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   314,340.24  บาท
                หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                 -        บาท
                หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                        12,150.00   บาท
                หมวดรายได้จากทุน                                               -         บาท
                หมวดภาษีจัดสรร                                        13,062,283.98  บาท
                หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป                                   7,214,281.00  บาท
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          (2)  เงินอุดหนุนทีร่ัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  12,965,600  บำท
          (3)  รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน  14,993,792.67  บำท  ประกอบดว้ย
                งบกลาง                                                                          1,111,017.66  บาท
                งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว)        8,803,911.00  บาท
                งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  2,680,424.87  บาท
                งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง)                           858,266.00  บาท
                งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                                                 -          บาท
                งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                                          1,540,173.14  บาท
          (4)  รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนทีร่ัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      8,802,200.00     บำท
          (5)  มกีำรจ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่     จ ำนวน    -    บำท

3.  งบเฉพำะกำร
          ประเภทกิจกำร          -          กิจกำร          -
          ปีงบประมาณ  พ.ศ.    -   มีรายรับจริง     -     บาท             รายจ่ายจริง     -      บาท
               กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ                                   จ านวน     -           บาท
               ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                        จ านวน     -           บาท
               ก าไรสุทธิ                                                          จ านวน     -           บาท
               เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน  ณ  วันที ่    -                          จ านวน     -           บาท
               ทรัพย์จ าน า                                                       จ านวน     -           บาท
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  2.1  รายรบั  ปีงบประมาณ  2560  ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น 35,920,000.00    บาท
        -  ประมาณการเงนิรายได ้ รวมทั้งสิ้น    16,943,000.00  บาท
        -  ประมาณการเงนิอุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งสิ้น    18,977,000.00  บาท

รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ รายรบัจรงิปี 2559

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560  (21 ก.ค.59)

 1. รายไดจ้ัดเก็บเอง          

  1.1 หมวดภาษีอากร           

  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          46,892.00          47,000.00          55,000.00     55,238.00 

  (2) ภาษีบ ารุงท้องที่          84,330.17          85,000.00          85,300.00     80,543.22 

  (3) ภาษีป้าย            7,826.00            8,000.00            9,000.00      9,051.00 

  (4) อากรการฆา่สัตว์                    -                      -              1,200.00          48.00 

รวมหมวดภาษีอากร        139,048.17        140,000.00        150,500.00     144,880.22 

  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและ             

ใบอนุญาต          

  (1) ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา            1,610.20            1,600.00            1,500.00      1,280.40 

  (2) ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร            2,590.00            2,500.00            2,000.00      1,411.00 

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

  (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์              560.00              500.00              600.00         750.00 

  (5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                    -                      -                100.00          50.00 

  (6) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก              400.00              400.00              500.00         900.00 

  (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                    -              1,000.00            1,000.00         500.00 

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

  (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ            1,340.00            1,500.00            1,400.00      1,200.00 

 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    

  (10) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่าย              500.00              500.00            1,000.00         500.00 

 อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว

 หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

  (11) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ            1,050.00              500.00            1,000.00               -   

 ทางสาธารณะ

  (12) ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร            1,310.00            1,000.00            1,000.00         700.00 

  (13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                10.00              500.00            1,900.00      1,840.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต         12,370.20         13,000.00         15,500.00    13,631.40 

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรบั
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รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ รายรบัจรงิปี 2559

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560  (21 ก.ค.59)

  1.3  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน           

  (1) ดอกเบี้ย        312,974.97        300,000.00        330,000.00   277,340.24 

  (2) เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่างๆ          35,500.00          36,000.00          36,000.00     37,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน        348,474.97        336,000.00        366,000.00     314,340.24 

  1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     
รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                  -                  -                  -                

  1.5 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด             

  (1) ค่าขายแบบแปลน        119,200.00              40,000.00          15,000.00         900.00 

  (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ        141,700.00              12,000.00          12,000.00     11,250.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด        260,900.00         52,000.00         27,000.00    12,150.00 

  1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน     

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน -                  -                  -                  -                

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง       760,793.34       541,000.00       559,000.00    485,001.86 

  2. รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.             

  หมวดภาษีจัดสรร             

  (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน        503,665.55        150,000.00        450,000.00   341,814.92 

  (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ      7,315,995.17      8,000,000.00      8,000,000.00    6,357,566.34 

  (3) ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)      3,091,190.41      2,700,000.00      2,800,000.00    2,097,542.79 

  (4) ภาษีธรุกิจเฉพาะ        172,432.71        200,000.00        200,000.00   144,193.45 

  (5)  ภาษีสุรา      1,475,954.26      1,400,000.00      1,400,000.00    1,145,151.85 

  (6) ภาษีสรรพสามิต      2,541,998.18      1,900,000.00      2,500,000.00    2,298,021.11 

  (7) ค่าภาคหลวงแร่          59,423.72          70,000.00          60,000.00     34,419.01 

  (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม          74,835.53        100,000.00          74,000.00     39,885.51 

  (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ        910,884.00      1,000,000.00        900,000.00   603,689.00 

 และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รวมรายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.   16,146,379.53   15,520,000.00   16,384,000.00   13,062,283.98 

  3. รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้  อปท.             

  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป             

  (1) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ      8,163,772.00      8,650,000.00      4,500,040.00    4,650,573.00 

 ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
  (2)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                    -                      -        9,700,000.00      10,829,500.00 

  (3)  เบี้ยยังชีพคนพิการ                    -                      -        2,016,000.00    1,519,200.00 

  (4)  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                    -                      -            30,000.00     18,000.00 

รายรบั
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รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ รายรบัจรงิปี 2559

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560  (21 ก.ค.59)

  (5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)                    -                      -          810,560.00   813,908.00 
  (6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                    -                      -        1,724,400.00    1,729,800.00 

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

รวมรายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้  อปท.    8,163,772.00    8,650,000.00   18,977,000.00   19,737,981.00 

รวม(รายไดจ้ดัเก็บ+ภาษีจดัสรร+เงินอุดหนุนทั่วไป)    25,070,944.87    24,711,000.00    35,920,000.00    33,285,266.84 

รายรบั
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  2.2  รายจ่าย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 (รหัสบัญช)ี

 จ่ายจากงบประมาณ
     งบกลาง        717,757.00        894,980.00    12,741,830.00 510000
     งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า      9,718,772.36    11,248,030.00    12,015,420.00 520000

และค่าจ้างชั่วคราว)          
     งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย      4,639,476.41      7,184,280.00      6,782,970.00 530000

และวสัดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค          
     งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ์  ที่ดิน      3,004,289.00      3,154,110.00      2,618,780.00 540000
และส่ิงก่อสร้าง)
     งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอื่น)          18,000.00          20,000.00          18,000.00 550000
     งบเงนิอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)      2,393,700.72      2,209,600.00      1,743,000.00 560000

รวมจ่ายจากงบประมาณ    20,491,995.49    24,711,000.00    35,920,000.00 

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 รายจ่าย



 

   อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ

   ส่วนที่  2

   ขอ้บญัญตัอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

   เรื่อง

   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2560

   ของ

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง
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หมำยเหตุ

(รหัสบัญช)ี
00100
00110
00120
00200
00210
00220
00230
00240
00250
00260
00300

00310

00320
00330
00400
00410

 
  
 

 

        แผนงานงบกลาง 12,741,830.00                            
 งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 35,920,000.00                          

        แผนงานการเกษตร 20,000.00                                  
        แผนงานการพาณิชย์  -
    ดำ้นกำรด ำเนินงำนอ่ืน  

        แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 548,000.00                                
    ดำ้นกำรเศรษฐกิจ  

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -

        แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                                          
        แผนงานเคหะและชุมชน 4,636,680.00                             
        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 202,000.00                                

   ดำ้นบรกิำรชมุชนและสังคม  
        แผนงานการศึกษา 4,312,900.00                             
        แผนงานสาธารณสุข 448,280.00                                

   ดำ้นบรหิำรทั่วไป  
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,579,390.00                            
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 430,920.00                                

บนัทึกหลักกำรและเหตผุล
ประกอบรำ่งขอ้บัญญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560

ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  
อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ

ดำ้น  ยอดรวม
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งบกลาง  -  -  -  -

  

 งบกลาง  
     งบกลาง                 12,572,400             12,572,400     
     บ าเหน็จ/บ านาญ                     169,430             169,430         

 รวม 12,741,830                           12,741,830     

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  งบกลาง

     งบ                      งาน รวม
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งานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถิติ งานบรหิารงานคลัง  -  -

   และวิชาการ  

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                  3,435,120                          -                             -         3,435,120      
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                  4,316,620                          -                  1,667,640       5,984,260      
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                     265,000                          -                      88,000       353,000         
     ค่าใช้สอย                  1,353,110                          -                     225,000       1,578,110      
     ค่าวสัดุ                     520,000                          -                      80,000       600,000         
     ค่าสาธารณูปโภค                     514,000                          -                      10,000       524,000         
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                      56,900       56,900          
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -         -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                      18,000                          -                             -         18,000          
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                      10,000                          -                      20,000       30,000          

 รวม 10,431,850                                       -   2,147,540                    12,579,390     

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานเทศกิจ งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน  -  -
การรักษาความสงบภายใน  และระงับอัคคีภยั

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -         -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                     160,920                          -                             -         160,920         
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -                             -         -               
     ค่าใช้สอย                     150,000                          -                      60,000       210,000         
     ค่าวสัดุ                             -                            -                      60,000       60,000          
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -         -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                             -         -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -         -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -         -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -                             -         -               

 รวม 310,920                                           -   120,000                       430,920         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

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

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -      -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                  1,122,240                          -                             -                          -      1,122,240      
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                      83,000                          -                             -                          -      83,000          
     ค่าใช้สอย                     413,600                  124,500                           -                          -      538,100         
     ค่าวสัดุ                     901,560                          -                             -                          -      901,560         
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -                          -      -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -                          -      -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -      -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                  1,628,000                    40,000                        -      1,668,000      

 รวม 2,520,400                1,752,500              40,000                                        -      4,312,900      

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการศึกษา

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานโรงพยาบาล งานบรกิารสาธารณสุข งานศูนย์บรกิาร  -
สาธารณสขุ   และงานสาธารณสุขอ่ืน สาธารณสุข

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -      -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                     158,280                          -                             -         158,280         
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าใช้สอย                             -                      20,000                   240,000                        -      260,000         
     ค่าวสัดุ                             -                      30,000                           -                          -      30,000          
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -                          -      -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -                          -      -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -      -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -                             -                          -      -               

 รวม 158,280                   50,000                  240,000                                       -      448,280         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานสาธารณสุข

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานสวัสดกิารสังคม  -  -  -
สงัคมสงเคราะห์  และสังคมสงเคราะห์

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

 รวม -                         -                              -               

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -                        -   -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                  1,154,600                          -                             -                          -                        -   1,154,600      
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                      95,200                          -                             -                          -                        -   95,200          
     ค่าใช้สอย                     135,000                  100,000                           -                          -                        -   235,000         
     ค่าวสัดุ                     170,000                          -                             -                          -                        -   170,000         
     ค่าสาธารณูปโภค                     420,000                          -                             -                          -                        -   420,000         
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                     178,380                          -                             -                          -                        -   178,380         
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                  2,383,500                           -                          -                        -   2,383,500      
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -                        -   -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -                             -                          -                        -   -               

 รวม 2,153,180                2,483,500              -                                             -                       -   4,636,680      

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานเคหะและชมุชน

     งบ                      งาน รวม
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งานบรหิารทั่วไป งานสง่เสริมและสนับสนุน  -  -  -

 ความเขม้แขง็ชมุชน  

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -            -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                             -                            -            -               
 2. งบด าเนินงาน   
     ค่าตอบแทน                             -                            -            -               
     ค่าใช้สอย                             -                    202,000          202,000         
     ค่าวสัดุ                             -                            -            -               
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -            -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -            -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -            -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -            -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -            -               

 รวม -                         202,000                       202,000         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

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

 1. งบบุคลากร  
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                             -                            -                             -                          -      -               
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                             -                            -                             -                          -      -               
 2. งบด าเนินงาน  
     ค่าตอบแทน                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าใช้สอย                             -                    141,000                   362,000                        -      503,000         
     ค่าวสัดุ                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าสาธารณูปโภค                             -                            -                             -                          -      -               
 3. งบลงทุน     
     ค่าครุภณัฑ์                             -                            -                             -                          -      -               
     ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                             -                            -                             -                          -      -               
 4. งบรายจ่ายอ่ืน   
     รายจ่ายอื่น                             -                            -                             -                          -      -               
 5. งบเงินอุดหนุน  
     เงินอุดหนุน                             -                            -                      45,000                        -      45,000          

 รวม -                         141,000                407,000                                       -      548,000         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     งบ                      งาน รวม
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ งานก่อสรา้งโครงสรา้ง  -  -  -
อุตสาหกรรมและการโยธา  พื นฐาน   

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

 รวม -                         -                              -               

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     งบ                      งาน รวม
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งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน  า  -  -  -

  และป่าไม้   

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

 รวม 10,000                    10,000                         20,000          

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการเกษตร

     งบ                      งาน รวม
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งานกิจการสถาธนานุบาล งานกิจการประปา  งานตลาดสด  งานโรงฆ่าสัตว์  -

    

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

 รวม -                         -                       -                       -                        -               

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง

อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

  แผนงานการพาณชิย์

     งบ                      งาน รวม
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          โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติ
ขึน้ไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอขามสะแกแสง
          ข้อ 1  ข้อบัญญัติ  นี้เรียกวา่  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
          ข้อ 2  ข้อบัญญัติ  นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป   
          ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  35,920,000  บาท
          ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  35,920,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

หมายเหตุ
(รหัสบัญช)ี

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

  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,920,000.00                          

        แผนงานการพาณิชย์  -
    ดา้นการด าเนินงานอ่ืน  
        แผนงานงบกลาง 12,741,830.00                            

    ดา้นการเศรษฐกิจ  
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -
        แผนงานการเกษตร 20,000.00                                  

        แผนงานเคหะและชุมชน 4,636,680.00                             
        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 202,000.00                                
        แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 548,000.00                                

        แผนงานการศึกษา 4,312,900.00                             
        แผนงานสาธารณสุข 448,280.00                                
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                                          

        แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,579,390.00                            
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 430,920.00                                
   ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม  

ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 แผนงาน  ยอดรวม

   ดา้นบรหิารทั่วไป  
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          ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน     -     บาท   

  ยอดรวม (รหัสบัญช)ี
                   -    
                   -    

                   -    
                   -    
                   -    
                   -    
                  -   

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

                                  ประกาศ  ณ  วนัที.่.............................................................  

                                                                        (ลงนาม)  
                                                                                  (นางดอกไม้  พากลาง)  
                                                             ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  

                     อนุมตั ิ 

  (ลงนาม)  
           (นายเอกชัย  ธนผลผดุงกุล)  
ต าแหน่ง  นายอ าเภอขามสะแกแสง
 วนัที่..........เดือน.............................พ.ศ............

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

รวมรายจ่าย

 งบ
     งบกลาง
     งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว)
     งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค
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ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ยอดตา่ง (%) ปี  2560

 1. รายไดจ้ัดเก็บเอง                

  1.1 หมวดภาษีอากร                

 (1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          41,693.00          42,079.00          46,892.00          47,000.00 17.02 (%)          55,000.00 

 (2)  ภาษีบ ารุงท้องที่          85,634.91          83,933.23          84,330.17          85,000.00 0.35 (%)          85,300.00 

 (3)  ภาษีป้าย            6,836.00            6,836.00            7,826.00            8,000.00 12.50 (%)            9,000.00 

 (4)  อากรการฆา่สัตว์              984.00              240.00                    -                      -   100.00 (%)            1,200.00 

รวมหมวดภาษีอากร        135,147.91        133,088.23        139,048.17        140,000.00 7.50 (%)        150,500.00 

  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต                

 (1)  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสุรา            1,978.80            1,463.00            1,610.20            1,600.00 -6.25 (%)            1,500.00 

 (2)  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร            3,653.00            2,409.00            2,590.00            2,500.00 -20.00 (%)            2,000.00 

 (3)  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล            1,500.00            3,000.00            3,000.00            3,000.00 0.00 (%)            3,000.00 

 (4)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์              350.00              250.00              560.00              500.00 20.00 (%)              600.00 

 (5)  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                    -                      -                      -                      -   100.00 (%)              100.00 

 (6)  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                    -                400.00              400.00              400.00 25.00 (%)              500.00 

 (7)  ค่าปรับการผิดสัญญา            9,992.00              300.00                    -              1,000.00 0.00 (%)            1,000.00 

 (8)  ค่าปรับอื่นๆ  (พ.ร.บ. ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง)                    -                      -                      -                      -   100.00 (%)              500.00 

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรบั
 รายรบัจรงิ ประมาณการ
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ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ยอดตา่ง (%) ปี  2560
รายรบั

 รายรบัจรงิ ประมาณการ

 (9)  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย            1,300.00            1,100.00            1,340.00            1,500.00 -6.67 (%)            1,400.00 

ต่อสุขภาพ          

 (10)  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่              500.00              500.00              500.00              500.00 100.00 (%)            1,000.00 

สะสมอาหารในครัว  หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

 (11)  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                    -              1,000.00            1,050.00              500.00 100.00 (%)            1,000.00 

 (12)  ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร            1,280.00              880.00            1,310.00            1,000.00 0.00 (%)            1,000.00 

 (13)  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                10.00              230.00                10.00              500.00 280.00 (%)            1,900.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต         20,563.80         11,532.00         12,370.20         13,000.00 19.23 (%)         15,500.00 

 1.3 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน                

 (1)  ดอกเบี้ย        225,677.31        286,494.09        312,974.97        300,000.00 10.00 (%)        330,000.00 

 (2)  เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่างๆ          45,000.00        130,000.00          35,500.00          36,000.00 0.00 (%)          36,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน        270,677.31        416,494.09        348,474.97        336,000.00 8.93 (%)        366,000.00 

 1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์                    

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์                    -                      -                      -                      -          -   (%)                    -   

 1.5  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด                

 (1)  ค่าขายแบบแปลน          75,900.00          29,400.00        119,200.00          40,000.00 -62.50 (%)          15,000.00 

 (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ          11,238.00          12,499.40        141,700.00          12,000.00 0.00 (%)          12,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด         87,138.00         41,899.40        260,900.00         52,000.00 48.08-   (%)         27,000.00 

 1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน                   

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน                    -                      -                      -                      -          -   (%)                    -   

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง       513,527.02       603,013.72       760,793.34       541,000.00 3.33    (%)       559,000.00 



26

ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ยอดตา่ง (%) ปี  2560
รายรบั

 รายรบัจรงิ ประมาณการ

 2. รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.                

  หมวดภาษีจัดสรร                

 (1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน                    -          137,631.21        503,665.55        150,000.00 200.00 (%)        450,000.00 

 (2)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ      8,862,297.22      7,922,917.28      7,315,995.17      8,000,000.00 0.00 (%)      8,000,000.00 

 (3)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลค่าเพิม่ 1ใน9)      3,001,642.71      2,662,234.56      3,091,190.41      2,700,000.00 3.70 (%)      2,800,000.00 

 (4)  ภาษีธรุกิจเฉพาะ        160,739.85        190,297.03        172,432.71        200,000.00 0.00 (%)        200,000.00 

 (5)  ภาษีสุรา      1,216,238.62      1,341,212.13      1,475,954.26      1,400,000.00 0.00 (%)      1,400,000.00 

 (6)  ภาษีสรรพสามิต      2,659,011.65      1,824,314.30      2,541,998.18      1,900,000.00 31.58   (%)      2,500,000.00 

 (7)  ค่าภาคหลวงแร่          51,065.34          71,395.30          59,423.72          70,000.00 -14.29 (%)          60,000.00 

 (8)  ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม        109,153.92        105,239.40          74,835.53        100,000.00 -26.00 (%)          74,000.00 

 (9)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวล        845,380.00        961,545.00        910,884.00      1,000,000.00 -10.00 (%)        900,000.00 

กฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร    16,905,529.31    15,216,786.21    16,146,379.53    15,520,000.00 5.57     (%)    16,384,000.00 
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ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ยอดตา่ง (%) ปี  2560
รายรบั

 รายรบัจรงิ ประมาณการ

 3. เงนิอุดหนุนทั่วไป                
  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป                
 (1)  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่      7,892,577.00      8,654,724.00      8,163,772.00      6,086,292.00 -26.06 (%)      4,500,040.00 
 และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
 (2)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         9,700,000.00 
 (3)  เบี้ยยังชีพคนพิการ         2,016,000.00 
 (4)  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์          18,000.00 66.67 (%)          30,000.00 
 (5)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)        813,908.00 -0.41 (%)        810,560.00 
 (6)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั      1,729,800.00 -0.31 (%)      1,724,400.00 
 (7)  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา            2,000.00 0.00 (%)            2,000.00 
 ของท้องถิน่  (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 (8)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           194,000.00 
 (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ/ผู้ดูแลเด็กเล็ก/
 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป     7,892,577.00     8,654,724.00     8,163,772.00     8,650,000.00 119.39 (%)    18,977,000.00 
รวมทุกหมวด   25,311,633.33   24,474,523.93   25,070,944.87   24,711,000.00 45.36  (%)   35,920,000.00 



ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น    35,920,000.00  บาท
แยกเป็น

  1.1 หมวดภาษีอากร  (411000)  รวม        150,500.00  บาท
(1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (411001)  จ านวน           55,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้
(2)  ภาษีบ ารุงท้องที่  (411002)  จ านวน           85,300.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้
(3)  ภาษีป้าย  (411003)  จ านวน            9,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้
(4)  อากรการฆา่สัตว ์ (411004)  จ านวน            1,200.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บอากรการฆา่สัตวใ์ห้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้

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

28
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายไดจ้ัดเก็บเอง
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(8)  ค่าปรับอื่นๆ  (พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง)  (412299)  จ านวน               500.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าปรับอื่นๆ  เพิ่มขึน้
(9)  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)  จ านวน            1,400.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตลดลง
(10)  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว  จ านวน            1,000.00  บาท
หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  (412304)

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึน้
(11)  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  (412305)  จ านวน            1,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึน้
(12)  ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร  (412307)  จ านวน            1,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตเท่าเดิม
(13)  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  (412399)  จ านวน            1,900.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึน้

 1.3 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน  (413000)  รวม        366,000.00  บาท
(1)  ดอกเบี้ย  (413003)  จ านวน         330,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้
(2)  เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่างๆ  (413004)  จ านวน           36,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินรางวลัต่างๆ  เท่าเดิม    

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

 1.5  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด  (415000)  รวม          27,000.00  บาท
(1)  ค่าขายแบบแปลน  (415004)  จ านวน           15,000.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินค่าขายแบบแปลนลดลง
(2)  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  (415999)  จ านวน           12,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากรายได้เบ็ดเตล็ดเท่าเดิม    

 1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน  (416000)  รวม                    -    บาท
                    -  จ านวน                     -    บาท
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  หมวดภาษีจัดสรร  (421000)  รวม    16,384,000.00  บาท
(1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน  (421001)  จ านวน         450,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มชึ้น
(2)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  (421002)  จ านวน       8,000,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเท่าเดิม
(3)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)  (421004)  จ านวน       2,800,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึน้
(4)  ภาษีธรุกิจเฉพาะ  (421005)  จ านวน         200,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเท่าเดิม
(5)  ภาษีสุรา  (421006)  จ านวน       1,400,000.00  บาท
ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเท่าเดิม
(6)  ภาษีสรรพสามิต  (421007)  จ านวน       2,500,000.00  บาท
ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึน้
(7)  ค่าภาคหลวงแร่  (421012)  จ านวน           60,000.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง
(8)  ค่าภาคหลวงปิโตรเล่ียม  (421013)  จ านวน           74,000.00  บาท
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรภาษีลดลง
(9)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015)  จ านวน         900,000.00  บาท

  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  (431000)  รวม    18,977,000.00  บาท
(1)  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  จ านวน       4,500,040.00  บาท
     เลือกท า  (431002)    
ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปลดลง
(2)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน       9,700,000.00  บาท
             -
(3)  เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,016,000.00       บาท
                -
(4)  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 30,000.00           บาท
                -

ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดวา่จะได้รับเงินจากการจัดสรรค่าธรรมเนียมลดลง

 3. รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 2. รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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(5)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จ านวน 810,560.00         บาท
                -
(6)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั จ านวน 1,724,400.00       บาท
                -
(7)  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน่ จ านวน 2,000.00            บาท
     (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
                -
(8)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 194,000.00         บาท
     (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ/ผู้ดูแลเด็กเล็ก/ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))
                -
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 ปี  2555  ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558 ปี  2559  ยอดต่าง (%) ปี  2560
งบกลาง          925,121         892,099         529,555         717,757         894,980 1,323.70     12,741,830 
หมวดงบกลาง          925,121         892,099         529,555         717,757         894,980 1,323.70     12,741,830 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 81,416           137,516         107,013         115,496        127,570        7.71 137,400        
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -                -               -               -               -               100.00 9,700,000      
เบี้ยยังชีพคนพิการ -                -               -               -               -               100.00 2,016,000      
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ -                -               -               -               24,000          25.00 30,000          
เงินส ารองจ่าย (เพือ่จา่ยในกรณีจ าเป็น กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ฯลฯ) 443,275         306,683         135,262         307,661        462,800        18.63 549,000        
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพฯ) 270,000         149,000         123,000         138,000        120,000        16.67 140,000        
เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 130,430         298,900         164,280         156,600        160,610        5.49 169,430        

1. งบบุคลากร       6,433,764       8,116,757       9,107,714     9,718,772.36     11,248,030 6.82        12,015,420 

หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว       6,433,764       8,116,757       9,107,714     9,718,772.36     11,248,030 6.82        12,015,420 

  เงนิเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)       2,880,919       3,365,136       3,421,416      3,427,904      3,435,120 0.00      3,435,120 

เงินเดือนนายกและรองนายก  อบต. 429,196         482,664         514,080         514,080        514,080        0.00 514,080        

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก  อบต. 72,000           76,320           86,400           86,400          86,400          0.00 86,400          

เงินค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา 2,295,483       2,726,840       2,736,696       2,743,184      2,750,400      0.00 2,750,400      

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่าย
 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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 ปี  2555  ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558 ปี  2559  ยอดต่าง (%) ปี  2560
รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

  เงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)       2,500,385       3,032,649       3,618,173     3,979,276.36      5,261,580 10.85       5,832,420 

เงินเดือนพนักงาน  2,228,265       2,396,398       3,101,933       3,470,686.36  4,745,460      11.04   5,269,140      

เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  96,440           386,393         137,782         67,200          67,200          25.00   84,000          

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000           114,138         235,538         277,200        277,200        6.06 294,000        
  ค่าจ้างประจ า

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  115,680         117,720         124,920         153,990        171,720        7.90    185,280        

เงินเพิ่มต่างๆ  ของลูกจ้างประจ า  18,000           18,000           18,000           10,200          -               -      -               
  ค่าจ้างชั่วคราว       1,052,460       1,718,972       2,068,125      2,311,592      2,551,330 7.70      2,747,880 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  874,020         1,201,913       1,701,690       1,992,213      2,230,130      8.69 2,423,880      

เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  178,440         517,059         366,435         319,379        321,200        0.87 324,000        

2. งบด าเนินงาน      5,711,416.37      5,770,748.13      7,154,639.06     4,639,476.41      7,184,280 -5.59      6,782,970 

หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสด ุ และหมวดค่าสาธาณูปโภค      5,711,416.37      5,770,748.13      7,154,639.06     4,639,476.41      7,184,280 -5.59      6,782,970 

  ค่าตอบแทน       1,008,384     570,418.50      1,511,631.75         222,579         539,160 -1.48         531,200 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. 822,301         30,580           1,355,356       12,000          189,000        0.00 189,000        

ค่าเบี้ยประชุม -                -               -               -               -               -      -               

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  -                -               -               -               43,160          -23.54 33,000          

ค่าเช่าบ้าน  89,400           105,000         124,400         168,900        240,000        0.00 240,000        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  23,414           44,605           27,875.75       41,679          67,000          3.28    69,200          

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  73,269           390,233.50     4,000            -               -               -      -               
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 ปี  2555  ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558 ปี  2559  ยอดต่าง (%) ปี  2560
รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

  ค่าใชส้อย      2,904,909.85      3,306,160.71      3,190,731.33     2,480,468.41      3,744,150 -5.55      3,536,210 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  387,320         498,778         493,508.70     234,935        755,000        -23.18 580,000        

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร  1,222,465       1,027,650       15,605           9,795            49,000          0.00 49,000          

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  1,221,445       1,599,811.05   2,597,200.66   2,062,474      2,640,150      1.44-    2,602,210      

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  73,679.85       179,921.66     84,416.97       173,264.41    300,000        1.67    305,000        
  ค่าวัสดุ      1,376,615.59      1,261,334.01      1,797,963.09     1,420,187.45      2,035,970 12.99-       1,771,560 

วสัดุส านักงาน  144,106         164,958         386,555.05     205,125.05    260,000        3.08-    252,000        

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  61,915           139,375         92,607           66,890          137,000        47.45-   72,000          

วสัดุงานบ้านงานครัว  16,887           14,031           12,415           16,853          40,000          7.50 43,000          

ค่าอาหารเสริม (นม) 752,902.59     472,598.01     773,519.04     726,470.40    878,520        -7.74 810,560        

วสัดุก่อสร้าง 4,545             19,960           18,000           51,588          45,000          22.22 55,000          

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  -                -               12,986           -               105,000        -28.57 75,000          

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  267,890         266,655         224,709         197,841        280,000        -10.71 250,000        

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

วสัดุการเกษตร  -                7,020            7,190            9,000            35,450          -54.87 16,000          

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  -                1,160            8,340            1,700            30,000          6.67-    28,000          

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

วสัดุกีฬา 66,180           69,230           69,080           -               -               -      -               

วสัดุคอมพิวเตอร์  62,190           60,847           65,240           56,320          85,000          0.00 85,000          
วสัดุการศึกษา -                -               -               -               40,000          -75.00 10,000          
วสัดุเคร่ืองดับเพลิง  -                -               -               -               40,000          -62.50 15,000          
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 ปี  2555  ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558 ปี  2559  ยอดต่าง (%) ปี  2560
รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

วสัดุอื่นๆ  -                -               -               -               -               -      -               
  ค่าสาธารณปูโภค      421,506.93     632,834.91     654,312.89     516,241.55         865,000 9.13            944,000 
ค่าไฟฟ้า  388,446.47     593,882.33     597,565.81     434,623.16    750,000        10.53 829,000        
ค่าน้ าประปา  5,661             4,184            10,246           25,289          30,000          0.00 30,000          
ค่าบริการโทรศัพท์  2,656.13         2,521.95        3,078.99        5,290.89        10,000          0.00 10,000          
ค่าบริการไปรษณีย์  8,433             8,302            8,246            5,518.50        25,000          0.00 25,000          
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  16,310.33       23,944.63       35,176.09       45,520.00      50,000          0.00 50,000          
3. งบลงทุน       1,953,740       1,316,348       1,908,270      3,004,289      3,154,110 -16.97      2,618,780 
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง       1,953,740       1,316,348       1,908,270      3,004,289      3,154,110 -16.97      2,618,780 
  ค่าครภุณัฑ์       1,032,240         814,148         195,584         740,300         299,310 -21.39         235,280 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 105,300         352,240         102,070         233,300        161,230        -62.17 61,000          
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                -               -               424,500        -               -      -               
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง -                90,000           -               -               -               -      -               
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ -                -               -               -               72,000          -100.00 -               
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                19,980           17,830           -               -               -      -               
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว -                19,200           -               -               -               -      -               
ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง -                -               1,632            -               28,080          -100.00 -               
ครุภณัฑ์ส ารวจ -                -               -               -               -               100.00   3,600            
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 46,940           112,728         4,290            82,500          38,000          31.32 49,900          
ครุภณัฑ์อื่น 880,000         220,000         69,762           -               -               100.00   120,780        
  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง          921,500         502,200       1,712,686      2,263,989      2,854,800 16.51-       2,383,500 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 921,500         502,200         1,712,686       2,263,989      2,329,200     20.63-  1,848,700     
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                -               -               -               525,600        1.75    534,800        
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 ปี  2555  ปี  2556  ปี  2557  ปี  2558 ปี  2559  ยอดต่าง (%) ปี  2560
รายจ่าย

 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

4. งบรายจ่ายอ่ืน           20,000           18,500       1,082,503          18,000          20,000 -10.00          18,000 
  หมวดรายจ่ายอ่ืน 20,000          18,500          1,082,503      18,000         20,000         -10.00 18,000         
5. งบเงนิอุดหนุน      1,773,757.22      1,943,791.53      3,050,892.49     2,393,700.72      2,209,600 21.12-       1,743,000 
  หมวดเงนิอุดหนุน      1,773,757.22      1,943,791.53      3,050,892.49     2,393,700.72      2,209,600 21.12-       1,743,000 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ -                -               20,000           -               20,000          0.00 20,000          
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  1,773,757.22   1,943,791.53   2,830,892.49   2,281,200.72  2,047,100      15.83-   1,723,000      
เงินอุดหนุนเอกชน -                -               150,000         112,500        112,500        -100.00 -               
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  -                -               50,000           -               30,000          -100.00 -               

 รวมทุกหมวด     16,817,798.59    18,058,243.66    22,833,573.55   20,491,995.49   24,711,000.00 45.36    35,920,000.00 
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น        35,920,000  บาท
จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น

งานบรหิารทั่วไป  (00111)  รวม 10,431,850        บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 7,751,740          บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 7,751,740          บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายการเมอืง)  (521000)  รวม 3,435,120          บาท

 จ านวน            514,080  บาท

เพื่อจ่ายเป็น    

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

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

(จ านวน  2  คน)  เป็นเงิน  269,280  บาท

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา

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

(ส านักปลัด)

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

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)

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

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

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

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่
(1)  ประธานสภา  อัตราเดือนละ  11,220  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท
(2)  รองประธานสภา  อัตราเดือนละ  9,180  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท
(3)  สมาชิกสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  จ านวน  12  เดือน (จ านวน 28 คน) เป็นเงิน  2,419,200  บาท   
(4)  เลขานุการสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557)
(ส านักปลัด)
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หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 3,025,860          บาท
1.1.6  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน  (220100)  จ านวน          2,773,860  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  9  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา
  (2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา
  (3)  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา
  (4)  นิติกร                               จ านวน  1  อัตรา
  (5)  นักวเิคราะห์นโยบายแผน จ านวน  1  อัตรา
  (6)  นักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา
  (7)  นักทรัพยากรบุคคล              จ านวน  1  อัตรา
  (8)  นักพัฒนาชุมชน           จ านวน  1  อัตรา
  (9)  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ     จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(ส านักปลัด)

1.1.7  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงาน  (220200)   จ านวน              84,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับกลาง
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2553)  
(ส านักปลัด)

1.1.8  ประเภท  เงนิประจ าต าแหน่ง  (220300)  จ านวน            168,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  ดังนี้
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง  อัตราเดือนละ 7,000 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 84,000 บาท
(2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(3)  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน
เป็นเงิน  42,000  บาท
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวธิกีาร
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559)
(ส านักปลัด)
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หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 1,290,760          บาท
1.1.9  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน          1,163,760  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  8  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  6  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ านวน  1  อัตรา
  (1.3)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ านวน  1  อัตรา
  (1.4)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน  1  อัตรา
  (1.5)  ตกแต่งสวน จ านวน  1  อัตรา
  (1.6)  พนักงานวทิยุ จ านวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
  (2.2)  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

1.1.10  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน            127,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  7  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  5  ต าแหน่ง  ดังนี้  
  (1.1)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ านวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ านวน  1  อัตรา
  (1.3)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน  1  อัตรา
  (1.4)  ตกแต่งสวน จ านวน  1  อัตรา
  (1.5)  พนักงานวทิยุ จ านวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
  (2.2)  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)
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2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 2,652,110          บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 2,138,110          บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม 265,000            บาท
2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบรหิารส่วนต าบล  (310100)  

 จ านวน 95,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1)  เงนิค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณพิีเศษ  (เงนิรางวัลประจ าป)ี  จ านวน              80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิข์องงานตามประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวลัประจ าปี  แก่พนักงานส่วนท้องถิน่ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3072  ลงวนัที่  29  กันยายน  2557)
(ส านักปลัด)
(2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรอืการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสรา้ง  จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน่  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3652  ลงวนัที่  17  พฤศจิกายน  2553)
(ส านักปลัด)

2.1.2  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว1562  ลงวนัที่  15  พฤษภาคม  2550)
(ส านักปลัด)
 
2.1.3  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  (310400)   จ านวน            120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2551)
(ส านักปลัด)

2.1.4  ประเภท  เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  จ านวน              40,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2549)
(ส านักปลัด)
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2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 1,353,110          บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร  (320100)  จ านวน            450,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเวรยาม  ค่าจ้างท าความสะอาด  ค่าจ้างพนักงานประจ ารถน้ า
ค่าจ้างฉีดพ่นหมอกควนั  ค่าจ้างฉีดวคัซีนป้องกันโรค  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าติดต้ังไฟฟ้า  ค่าติดต้ังประปา  ค่าจ้างเหมาการติดต้ัง
ระบบโทรคมนาคมและระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าจ้างเหมาด าเนินการสร้างข่ายสายส่ือสัญญาณ  (Optical  Fiber)
ค่าจ้างเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1452  ลงวนัที่  27  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว3523  ลงวนัที่  20  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

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

2.2.3  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  
 จ านวน 718,110            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1) ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งสมาชกิสภาหรอืผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน             500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่วา่ง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่
และกรณีอื่นๆ)
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(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0890.4/ว3992  ลงวนัที่  2  ตุลาคม  2556
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0890.4/468  ลงวนัที่  17  มกราคม  2556)  
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  124  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)
(2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

 จ านวน            200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา  อบต.  อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  หรือบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ัง
ให้เดินทางไปราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  13)
(ส านักปลัด)
(3)  ค่าพวงมาลัย  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ และพวงมาลา   จ านวน                3,110  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  ส าหรับพิธกีารต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0407/ว1284  ลงวนัที่  10  พฤศจิกายน  2530)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  117  ข้อที่  9)
(ส านักปลัด)
(4)  ค่าใชจ้่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ  อบต.   จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรของ  อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.  2555  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  119  ข้อที่  16)
(ส านักปลัด)

2.2.4  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน            150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  รถยนต์  รถจักรยานยนต์
เคร่ืองตัดหญ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  
โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  117  ข้อที่  10)
(ส านักปลัด)
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2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 520,000            บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  (330100)    จ านวน            150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ  จ้างหรือท าเองซ่ึงวสัดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)

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

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

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

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

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

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม 514,000            บาท
2.4.1  ประเภท  ค่าไฟฟ้า  (340100)   จ านวน            414,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ  อาคาร  และส่ิงปลูกสร้างอื่น  ที่อยูใ่นการควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล
(ส านักปลัด)

2.4.2  ประเภท  ค่าน้ าประปา  (340200)   จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการ  อาคาร  และส่ิงปลูกสร้างอื่นที่อยูใ่นการควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล        
(ส านักปลัด)

2.4.3  ประเภท  ค่าโทรศัพท์  (340300)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจ าที่ท าการ  และโทรศัพท์มือถือขององค์การบริหารส่วนต าบล
(ส านักปลัด)

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

2.4.5  ประเภท  ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  (340500)   จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าจัดท าเวบ็ไซต์  ค่าโดเมนเนม  ค่าเช่าพื้นที่
บริการอินเตอร์เน็ต  ค่าบริการปรับปรุงและส ารองข้อมูล  รวมถึงบริการอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ส านักปลัด)
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3.  งบลงทุน  (540000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม -                   บาท

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม 18,000              บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม 18,000              บาท
4.1.1  ประเภท  ค่าจ้างองค์กรหรอืสถาบันที่เป็นกลาง  เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รบับรกิาร  (510100)  จ านวน              18,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
และน าข้อมูลที่ได้รับ  ไปปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธภิาพยิง่ขึน้
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  121  ข้อที่  3)
(ส านักปลัด)

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 10,000              บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 10,000              บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 10,000              บาท
  -  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานรฐัพิธี  พระราชพิธี  และงานวันส าคัญ

 จ านวน 10,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวดันครราชสีมา  เพื่อจัดงานรัฐพิธี
งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธ ี "วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
5  ธนัวา  มหาราช" (วนัพ่อแห่งชาติ)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  121  ข้อที่  4)
(ส านักปลัด)
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(3)  สมาชิกสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  จ านวน  12  เดือน (จ านวน 28 คน) เป็นเงิน  2,419,200  บาท   
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ



55
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เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการ  อาคาร  และส่ิงปลูกสร้างอื่นที่อยูใ่นการควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล        
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งานบรหิารงานคลัง  (00113)  รวม 2,147,540          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 1,667,640          บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 1,667,640          บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 1,207,560          บาท
1.1.1  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน  (220100)  จ านวน          1,165,560  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน  1  อัตรา
  (2)  นักวชิาการคลัง จ านวน  1  อัตรา
  (3)  นักวชิาการจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา
  (4)  เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(กองคลัง)

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

หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 460,080            บาท
1.1.3  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            397,080  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา
  (2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา
  (3)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)
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1.1.4  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              63,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา
  (2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา
  (3)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(กองคลัง)

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 403,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 393,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม 88,000              บาท
2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบรหิารส่วนต าบล  (310100)  

 จ านวน 30,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็น
  -  เงนิค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณพิีเศษ  (เงนิรางวัลประจ าป)ี  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิข์องงานตามประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวลัประจ าปี  แก่พนักงานส่วนท้องถิน่ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3072  ลงวนัที่  29  กันยายน  2557)
(กองคลัง)

2.1.2  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว1562  ลงวนัที่  15  พฤษภาคม  2550)
(กองคลัง)

2.1.3  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  (310400)   จ านวน              48,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2551)
(กองคลัง)
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2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 225,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร  (320100)  จ านวน 5,000                บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ   และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกีย่วข้อง  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1452  ลงวนัที่  27  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว3523  ลงวนัที่  20  มิถุนายน  2559)
(กองคลัง)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

 จ านวน              80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  หรือบุคคลที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ังให้เดินทางไปราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  13)
(กองคลัง)
(2)  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่  อบต.
  จ านวน            120,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินงานการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีในพื้นที่ อบต.
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2550
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.3/ว462  ลงวนัที่  29  กุมภาพันธ ์ 2551
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว67  ลงวนัที่  9  มกราคม  2555) 
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  125  ข้อที่  1)
(กองคลัง)

2.2.3 ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี้
และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  117  ข้อที่  10)
(กองคลัง)
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2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 80,000              บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  (330100)    จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ  จ้างหรือท าเองซ่ึงวสัดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  สมุดบัญชี  ใบเสร็จรับเงิน  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองคลัง)

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

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

2.3.4  ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร ์ (331400)   จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  จ้างท าซ่ึงวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก  หัวพิมพ์  โปรแกรม  แผ่นดิสก์  เมาส์
แป้นพิมพ์  แผ่นซีดี  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองคลัง)

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม 10,000              บาท
2.4.1  ประเภท  ค่าบรกิารไปรษณยี์  (340400)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(กองคลัง)
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3.  งบลงทุน  (540000)  รวม 56,900              บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 56,900              บาท
3.1  ค่าครภุณัฑ์  (541000)  รวม 56,900              บาท
3.1.1  ประเภท  ครภุณัฑ์ส านักงาน  (410100)   จ านวน 28,000              บาท
(1)  ค่าจัดซ้ือตู้เก็บแบบแผนที่  (ตู้เหล็ก)   จ านวน              18,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บแบบแผนที่  (ตู้เหล็ก)  (ได้รับมาตรฐาน  มอก.)  ส าหรับจัดเก็บแผนที่  
ที่เกีย่วข้องในการปฏบิัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  ขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่
1,118.00  มม.  ลึกไม่น้อยกวา่  814.00  มม.  สูงไม่น้อยกวา่  510.00  มม.  จ านวน  1  หลังๆ  ละ  18,000  บาท
(ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ต้ังตามราคาในจังหวดั
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989  ลงวนัที่  22  มิถุนายน  2552)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  12)
(กองคลัง)
(2)  ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  3  ลิ้นชกั  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  3  ล้ินชัก  (ได้รับมาตรฐาน  มอก.)  ส าหรับจัดเก็บเอกสารต่างๆ
ที่เกีย่วข้องในการปฏบิัติงาน  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  ขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่  1,020.00 มม.
ลึกไม่น้อยกวา่  460.00  มม.  สูงไม่น้อยกวา่  620.00  มม.  จ านวน  2  หลังๆ  ละ  5,000  บาท
(ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ต้ังตามราคาในจังหวดั
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989  ลงวนัที่  22  มิถุนายน  2552)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  12)
(กองคลัง)

3.1.2  ประเภท  ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ (411600)   จ านวน 28,900              บาท
(1)  ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ้ค ส าหรบังานประมวลผล  จ านวน              21,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เคร่ืองๆ ละ  21,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกวา่  2  แกนหลัก  (2 core)  จ านวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกวา่  ดังนี้
     1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกวา่  2  MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่  2.1 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)
ไม่น้อยกวา่  8  แกน  หรือ 
     2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกวา่  4  MB  ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่  2.4  GHz 
  -  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกวา่  ขนาดไม่น้อยกวา่  8  GB 
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่  1  TB  จ านวน  1  หน่วย 
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  -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกวา่  1,366 x 768  Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกวา่  12  นิ้ว 
  -  มี  DVD-RW  หรือดีกวา่  จ านวน  1  หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา่
จ านวนไม่น้อยกวา่  1  ช่อง 
  -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่  Wi-Fi (802.11b, g, n)  และ  Bluetooth 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงไอซีที  ประจ าปี  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  12)
(กองคลัง)
(2)  เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉดีหมกึ  (Inkjet)  จ านวน                7,900  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน  1  เคร่ืองๆ  ละ 7,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier , Scanner  และ  FAX  ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
  -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet) 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  4,800x1,200 dpi  หรือ  1200x4,800 dpi 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกวา่  33  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  15  ภาพต่อนาที (ipm) 
  -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกวา่  15  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  10  ภาพต่อนาที (ipm) 
  -  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวด า-สี)  ได้ 
  -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่  1,200x2,400  dpi 
  -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document  Feed) 
  -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
  -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่  99  ส าเนา 
  -  สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์ 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
  -  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้ 
  -  สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่  100  แผ่น 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงไอซีที  ประจ าปี  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  12)

4.  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000)  รวม -                   บาท
4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน  (551000)  รวม -                   บาท
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5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 20,000              บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 20,000              บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (610100)  จ านวน 20,000              บาท
  -  อุดหนุนเทศบาลต าบลโนนเมอืง  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์รวมขา่วสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดบัอ าเภอขามสะแกแสง  จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลโนนเมือง  เป็นค่าด าเนินการเกีย่วกับศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของ  อปท.  และเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธข์่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ  อปท.
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  123  ข้อที่  7)
(กองคลัง)
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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน  (00121)  รวม 310,920            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 160,920            บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 160,920            บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 160,920            บาท
1.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            136,920  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

1.1.2  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              24,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

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

 จ านวน 150,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
  -  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืน  (อปพร.)  และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ
ขององค์การบรหิารส่วนต าบล   จ านวน            150,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)
และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน  อปพร.  และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (00120)
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(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  99  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)

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

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั  (00123)  รวม 120,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 120,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 120,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 60,000              บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 60,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการและปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์  อปพร.  และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  ในการปฏบิัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0804.5/ว1634  ลงวนัที่  22  กันยายน  2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว2208  ลงวนัที่  2  ธนัวาคม  2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  100  ข้อที่  7)
(ส านักปลัด)    
(2)  โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการและปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์  อปพร.  และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  ในการปฏบิัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0804.5/ว1634  ลงวนัที่  22  กันยายน  2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว2208  ลงวนัที่  2  ธนัวาคม  2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  100  ข้อที่  8)
(ส านักปลัด)    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (00120)
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2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 60,000              บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดยุานพาหนะและขนส่ง  (330700)   จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับศูนย์ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง  เช่น  กรวยจราจร  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  สัญญาณไฟกระพริบ  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(ส านักปลัด)    

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

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

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211)  รวม 2,520,400          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 1,122,240          บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 1,122,240          บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 882,240            บาท
1.1.1  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน  (220100)  จ านวน            654,960  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา  ดังนี้
 (1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม จ านวน  1  อัตรา
 (2)  นักวชิาการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

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

หมวดค่าจ้างประจ า    
1.1.3  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  (220400)   จ านวน            185,280  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ า  ให้แก่  ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธรุการ  จ านวน  1  อัตรา  
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

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

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 1,398,160          บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 1,398,160          บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม 83,000              บาท
2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบรหิารส่วนต าบล  (310100)  

 จ านวน 19,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็น
   -  เงนิค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณพิีเศษ  (เงนิรางวัลประจ าป)ี  จ านวน              19,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิข์องงานตามประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวลัประจ าปี  แก่พนักงานส่วนท้องถิน่ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3072  ลงวนัที่  29  กันยายน  2557)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.1.2  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน                3,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว1562  ลงวนัที่  15  พฤษภาคม  2550)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.1.3  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  (310400)   จ านวน              36,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2551)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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2.1.4  ประเภท  เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  จ านวน              25,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างประจ า
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2549)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 413,600            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร  (320100)  จ านวน 115,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมา
พาหนะน าเด็กเล็ก  ศพด.  ไปสถานพยาบาล  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1452  ลงวนัที่  27  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว3523  ลงวนัที่  20  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
 
2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ  (320200)   จ านวน 4,000                บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธกีารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้
(1)  ค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรอืคณะบุคคล   จ านวน                2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวญั  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องในการเล้ียงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เกีย่วกับการรับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381  ลงวนัที่  28  กรกฎาคม  2548)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2)  ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชมุคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ  จ านวน                2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ  เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรองและค่าบริการอื่นๆ  ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่าย
ที่เกีย่วกับการเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย
ตามระเบียบ  หรือหนังสือส่ังการ  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381  ลงวนัที่  28  กรกฎาคม  2548)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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2.2.3  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  
 จ านวน 284,600            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

 จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  หรือบุคคลที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ังให้เดินทางไปราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  13)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2)  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคลากร  อบต. ขามสะแกแสง
  จ านวน              13,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิัติงาน  และการด ารงชีวติ
ให้แก่บุคลากร  อบต. ขามสะแกแสง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  115  ข้อที่  2)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(3)  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศึกษา   จ านวน            241,600  บาท
  (3.1)  ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  เป็นเงนิ  4,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว1658  ลงวนัที่  22  มีนาคม  2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  120  ข้อที่  21)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
  (3.2)  ค่าอาหารกลางวันส าหรบัเดก็เล็ก  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.ขามสะแกแสง  เป็นเงนิ  176,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จ านวน  36  คนๆ  ละ  20  บาท  รวม  245  วนั
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว1507  ลงวนัที่  3  สิงหาคม  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  107  ข้อที่  4)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
  (3.3)  ค่าจัดการเรยีนการสอนส าหรบัศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.ขามสะแกแสง  (ค่าเงนิรายหัวนักเรยีน)
เป็นเงนิ  61,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การจัดหาส่ือการเรียนการสอน  วสัดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว1507  ลงวนัที่  3  สิงหาคม  2559)
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(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับที่  2)  หน้าที่  7  ข้อที่  5)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.2.4  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร
และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  117  ข้อที่  10)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 901,560            บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  (330100)    จ านวน              32,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ  จ้างหรือท าเองซ่ึงวสัดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ  ของกองการศึกษาฯ  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

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

2.3.3  ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครวั  (330300)   จ านวน              23,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  จาน  แก้ว  ช้อน  ถาดหลุม
กระติกน้ า  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  น้ ายาล้างห้องน้ า  สบู่  ผงซักฟอก  กระดาษช าระ  เคร่ืองนอนส าหรับเด็กเล็ก
ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าห่ม  น้ าด่ืม  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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2.3.4  ประเภท  ค่าอาหารเสรมิ (นม)  (330400)   จ านวน            810,560  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  และนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  (สพฐ.)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้
  (1)  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
 จ านวน  36  คน  จ านวน  260  วนั  เป็นเงิน  68,990  บาท 
(ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่)
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว1507  ลงวนัที่  3  สิงหาคม  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562   หน้าที่  107  ข้อที่  5)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
  (2)  โรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)
จ านวน  387  คน  จ านวน  260  วนั  เป็นเงิน  741,570  บาท  ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนุก  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)์  และโรงเรียนบ้านหนองจาน
(ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่)
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว3149  ลงวนัที่  5  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562   หน้าที่  107  ข้อที่  3)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

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

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

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

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

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา  (00212)  รวม 1,752,500          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 124,500            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 124,500            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 124,500            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 124,500            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิ  จ านวน            105,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ค่าเวที  ค่าเคร่ืองเสียง  
ค่าการแสดง  และกิจกรรมต่างๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3722  ลงวนัที่  10  สิงหาคม  2555)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  95  ข้อที่  8)  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2)  โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที่  เพ่ือเสรมิสรา้งประสบการณส์ าหรบัเดก็เล็ก
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  120  ข้อที่  23)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(3)  โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  จ านวน                2,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กเล็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  ให้มีทักษะในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา  (00210)
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(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  107  ข้อที่  6)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(4)  โครงการจัดงานวันแมแ่ห่งชาติ  จ านวน                2,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการวนัแม่แห่งชาติ  เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
ตระหนักถึงพระคุณของแม่บังเกิดเกล้า  และพระแม่เจ้าของแผ่นดินไทย
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3722  ลงวนัที่  10  สิงหาคม  2555)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  111  ข้อที่  9)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(5)  โครงการส่งเสรมิสุขภาพอนามยัเดก็  จ านวน                5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  และรู้จักการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองได้
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  96  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

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

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 1,628,000          บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 1,628,000          บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 1,628,000          บาท
(1)  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรยีนในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบ  จ านวน 1,548,000          บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวนั  ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)  ระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่  6  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน  387  คนๆ  ละ  20  บาท/วนั  รวม  200  วนั  เป็นเงิน  1,548,000  บาท  ให้แก่  โรงเรียนบ้านหนุก
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)์  และโรงเรียนบ้านหนองจาน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
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(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  106  ข้อที่  2)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)  
(2)  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนุก   จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนุก
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  106  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(3)  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหญา้คาโนนแจง   จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  ให้แก่
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  106  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(4)  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านคู  (ประชาอุปถัมภ)์  จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ให้แก่
โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)์
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  106  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(5)  อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนองจาน   จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับการเรียนการสอน  ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองจาน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  106  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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งานระดบัมธัยมศึกษา  (00213)  รวม 40,000              บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

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

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 40,000              บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 40,000              บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 40,000              บาท
  -  อุดหนุนโรงเรยีนขามสะแกแสง   จ านวน 40,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ให้แก่  โรงเรียนขามสะแกแสง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  106  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา  (00210)
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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (00221)  รวม 158,280            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 158,280            บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 158,280            บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม -                   บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 158,280            บาท
1.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            134,280  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน 1 อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

1.1.2  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              24,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ส านักปลัด)

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

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

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

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

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

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

 จ านวน 20,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
  -  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  เยาวชน  หรือกิจกรรมการบ าบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว1102  ลงวนัที่  1  กรกฎาคม  2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  102  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)

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

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

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

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

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

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

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

 จ านวน 240,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเ้ลือดออก   จ านวน            160,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ
ออกรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  ค่าน้ ามันเบนซิน  ค่าน้ ามันดีเซล  ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควนั  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  96  ข้อที่  3)
(ส านักปลัด)
(2)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  ค่าจ้างเหมาฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0891.3/ว1203  ลงวนัที่  15  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว788  ลงวนัที่  20  เมษายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  97  ข้อที่  4)
(ส านักปลัด)
(3)  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  โดยการอบรมให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ
เร่ืองโรคเอดส์และเพศ  แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยั
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  97  ข้อที่  5)
(ส านักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

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

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน  (00241)  รวม 2,153,180          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม 1,154,600          บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 1,154,600          บาท
หมวดเงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 716,760            บาท
1.1.1  ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน  (220100)  จ านวน            674,760  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน  1  อัตรา
  (2)  นายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา
  (3)  เจ้าพนักงานธรุการ จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545)
(กองช่าง)

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

หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวม 437,840            บาท
1.1.3  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน            375,840  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558)
(กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชมุชน  (00240)
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1.1.4  ประเภท  เงนิเพ่ิมตา่งๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  จ านวน              62,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา
  (1.2)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
(ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(กองช่าง)

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 820,200            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 400,200            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม 95,200              บาท
2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบรหิารส่วนต าบล  (310100)  

 จ านวน 45,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1)  เงนิค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณพิีเศษ  (เงนิรางวัลประจ าป)ี  จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิข์องงานตามประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวลัประจ าปี  แก่พนักงานส่วนท้องถิน่ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3072  ลงวนัที่  29  กันยายน  2557)
(กองช่าง)
(2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรอืการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสรา้ง  จ านวน              25,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน่  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3652  ลงวนัที่  17  พฤศจิกายน  2553)
(กองช่าง)
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2.1.2  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว1562  ลงวนัที่  15  พฤษภาคม  2550)
(กองช่าง)

2.1.3  ประเภท  ค่าเชา่บ้าน  (310400)   จ านวน              36,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2551)
(กองช่าง)

2.1.4  ประเภท  เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  จ านวน                4,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานส่วนต าบล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2549)
(กองช่าง)

2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 135,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร  (320100)  จ านวน 10,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ   และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกีย่วข้อง  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1452  ลงวนัที่  27  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว3523  ลงวนัที่  20  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     

 จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  หรือบุคคลที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีค าส่ังให้เดินทางไปราชการ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  13)
(กองช่าง)
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(2)  ค่าใชจ้่ายในการรงัวัดที/่ทางสาธารณประโยชน์ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง  จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวดัที่/ทางสาธารณประโยชน/์ตรวจสอบแนวเขต  ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง
เพื่อจัดท าหนังสือส าหรับที่หลวง  (นสล.)
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  พ.ศ.  2553  ข้อ 13)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  122  ข้อที่  6)
(กองช่าง)

2.2.3  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน              25,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  รถกระเช้า  รถจักรยานยนต์
โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  117  ข้อที่  10)
(กองช่าง)

2.3  ค่าวัสด ุ (533000)  รวม 170,000            บาท
2.3.1  ประเภท  วัสดสุ านักงาน  (330100)    จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ  จ้างหรือท าเองซ่ึงวสัดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  แฟ้ม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

2.3.2  ประเภท  วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  (330200)    จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปล๊ักไฟ  สายไฟฟ้า  ฟิวส์  สวติซ์เปิด-ปิด  แบตเตอร่ีวทิยุส่ือสาร
ไมโครโฟน  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)
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2.3.3  ประเภท  วัสดกุ่อสรา้ง  (330600)  จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  ท่อ  ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ตลับเมตร  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

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

2.3.5  ประเภท  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)   จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถกระเช้า  รถจักรยานยนต์  เล่ือยโซ่ยนต์  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559)
(กองช่าง)

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

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม 420,000            บาท
2.4.1  ประเภท  ค่าไฟฟ้า  (340100)   จ านวน            415,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ ์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0890.3/ว2271  ลงวนัที่  23  พฤศจิกายน  2552)
(กองช่าง)

2.4.2  ประเภท  ค่าบรกิารไปรษณยี์  (340400)   จ านวน                5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(กองช่าง)
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3.  งบลงทุน  (540000)  รวม 178,380            บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 178,380            บาท
3.1  ค่าครภุณัฑ์  (541000)  รวม 178,380            บาท
3.1.1  ประเภท  ครภุณัฑ์ส านักงาน  (410100)   จ านวน 33,000              บาท
 -  ค่าจัดซ้ือเครื่องปรบัอากาศ  จ านวน              33,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ติดต้ังในห้องท างานกองช่าง  จ านวน  1  เคร่ืองๆ  ละ  33,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  -  ขนาดไม่ต่ ากวา่  24,000  บีทียู
  -  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง
  -  มีความสามารถในการท าความเย็น  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
  -  ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็น  และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
  -  มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้
  -  ชนิดติดผนัง
  -  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
(ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ  มีนาคม  2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  12)
(กองช่าง)
 
3.1.2  ประเภท  ครภุณัฑ์ส ารวจ  (411300)   จ านวน 3,600                บาท
 -  ค่าจัดซ้ือเครื่องมอืวัดระยะทางละเอียด ชนิดเดนิตาม (ล้อวัดระยะทาง)   จ านวน 3,600                บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมือวดัระยะทางละเอียด  ชนิดเดินตาม  (ล้อวดัระยะทาง)  จ านวน  1  เคร่ืองๆ ละ
 3,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  -  เป็นเคร่ืองวดัระยะทางระบบเดินหน้า  ตัวเคร่ืองท าด้วยวสัดุแข็งแรงไม่บอบบาง  มีระบบแสดงทางการวดั
  -  สามารถวดัระยะทางได้ถึง  99,999.9  เมตร
  -  มีขาต้ังยันพื้นขณะหยุดนิ่ง
  -  ตัวเคร่ืองสามารถพับเก็บได้สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย
(ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ต้ังตามราคาในจังหวดั
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989  ลงวนัที่  22  มิถุนายน  2552)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  12)
(กองช่าง)
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3.1.3  ประเภท  ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ (411600)   จ านวน 21,000              บาท
 -  ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ้ค ส าหรบังานประมวลผล  จ านวน              21,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เคร่ืองๆ ละ  21,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกวา่  2  แกนหลัก  (2 core)  จ านวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกวา่  ดังนี้
     1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกวา่  2  MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่  2.1 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)
ไม่น้อยกวา่  8  แกน  หรือ 
     2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกวา่  4  MB  ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่  2.4  GHz 
  -  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกวา่  ขนาดไม่น้อยกวา่  8  GB 
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่  1  TB  จ านวน  1  หน่วย 
  -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกวา่  1,366 x 768  Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกวา่  12  นิ้ว 
  -  มี  DVD-RW  หรือดีกวา่  จ านวน  1  หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา่
จ านวนไม่น้อยกวา่  1  ช่อง 
  -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่  Wi-Fi (802.11b, g, n)  และ  Bluetooth 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงไอซีที  ประจ าปี  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  12)
(กองช่าง)

3.1.4  ประเภท  ครภุณัฑ์อ่ืนๆ  (411700)   จ านวน 120,780            บาท
 -  ค่าจัดซ้ือท่อส่งน้ า  บ้านโนนหญา้คา  หมู่ที่  7  จ านวน 120,780  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  ท่อ PVC  ส าหรับส่งน้ า  จ านวน  45  ท่อนๆ  ละ  2,684  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  -  เป็นท่อ  PVC  ชั้นคุณภาพ  13.5  ปลายบาน  (ได้รับมาตรฐาน  มอก. 17-2532)
  -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  8  นิ้ว  ยาวท่อนละ  4  เมตร
(ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ต้ังตามราคาในจังหวดั
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2/ว1989  ลงวนัที่  22  มิถุนายน  2552)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  88  ข้อที่  5)
(กองช่าง)

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานไฟฟ้าและถนน  (00242)  รวม 2,483,500          บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 100,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 100,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 100,000            บาท
2.2.1  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  (320400)   จ านวน            100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  กล้องวดัระดับ  ไฟฟ้า  ถนน  และทรัพย์สินอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวนัที่  9  มิถุนายน  2558)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  117  ข้อที่  10)
(กองช่าง)

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

3.  งบลงทุน  (540000)  รวม 2,383,500          บาท
หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 2,383,500          บาท
3.1  ค่าครภุณัฑ์  (541000)  รวม -                   บาท
3.2  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  (542000)  รวม 2,383,500          บาท
3.2.1  ประเภท  ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค  (420900)   จ านวน 1,848,700          บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ  ในเขตพื้นที่  อบต. ขามสะแกแสง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านสันตสิุข  หมู่ที่  2  จ านวน 136,900  บาท
  - เร่ิมจากถนน  คสล. เดิม  ข้างบ้านเลขที่  86/1  บ้านนายจุล  วรากลาง  ไปทางทิศใต้  ถึงข้างบ้าน
ด.ต. ประเทือง  เล็งกลาง  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  70.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  280.00  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร
หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชมุชน  (00240)
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(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  79  ข้อที่  2)
(กองช่าง)

(2)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร ์ หมู่ที่ 3  จ านวน 143,200            บาท
  - เร่ิมจากข้างที่ดินนายแก้ว  แพรวกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างที่ดิน  ด.ต.สมเกียรติ  รัตนปราณี
ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  57.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  285.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  79  ข้อที่  3)
(กองช่าง)

(3)  โครงการก่อสรา้งถังเก็บน  า  คสล. ใตด้นิในบรเิวณประปาหมู่บ้านนามาบ  หมู่ที่  5
  จ านวน 231,000            บาท
  - ขนาดกวา้ง  4.36  เมตร  ยาว  4.36  เมตร  สูง 2.35  เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับที่  2)  หน้าที่  3  ข้อที่  1)
(กองช่าง)
 
(4)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ที่  8  จ านวน 140,900            บาท
   - เร่ิมจากข้างที่ดินนางสุดตา  มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทิศตะวนัออก  ถึงข้างที่ดินนางชื่นชม  ฮันเซน
ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  72.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  288.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  81  ข้อที่  7)
(กองช่าง)

(5)  โครงการขดุลอกสระน  าสาธารณะวัดบ้านคู  บ้านคู  หมู่ที่  9  จ านวน 71,000  บาท
  - ด้านทิศเหนือและทิศตะวนัตกของสระน้ า  
  ชว่งที่ 1  ขุดลอกกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  27.00  เมตร  ลึกเฉล่ีย  7.50  เมตร  ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  1,186.00  ลูกบาศก์เมตร
  ชว่งที่ 2  ขุดลอกกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  41.00  เมตร  ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร  ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  296.25  ลูกบาศก์เมตร
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  ชว่งที่ 3  ขุดลอกกวา้ง  1.50  เมตร  ยาว  44.00  เมตร  ฐานล่างกวา้ง  6.00  เมตร  สูงเฉล่ีย  2.50  เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  412.50  ลูกบาศก์เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับที่  2)  หน้าที่  4  ข้อที่  2)
(กองช่าง)

(6)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านคู  หมู่ที่  9  จ านวน 54,900              บาท
  - เร่ิมจากถนน คสล. เดิม ข้างที่ดินนางสาย จันทร์กลาง ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านเลขที่ 21 บ้านนางเตือน มุ่งเครือกลาง
ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  28.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  112.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  81  ข้อที่  8)
(กองช่าง)

(7)  โครงการวางท่อระบายน  า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่ 10
(ตรงขา้มรา้นค้าชมุชน  ตดิล าห้วยเหนือ  คุ้มบ้านห้วย)  จ านวน 52,000  บาท
  - วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  Ø  0.80   เมตร  อัดแรงชั้น  3  จ านวน  20  ท่อน
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  85  ข้อที่  2)
(กองช่าง)

(8)  โครงการก่อสรา้งรางระบายน  า  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่ 10  จ านวน 61,000  บาท
   - เร่ิมจากบ้านเลขที่  7  บ้านนายสุนทร  เตยโพธิ ์ ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงตรงข้ามบ้านเลขที่  49
บ้านนางมน  ฉลองกลาง  ขนาดกวา้ง  0.40  เมตร  ยาว  30.00  เมตร  ลึก  0.40  เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  85  ข้อที่  3)
(กองช่าง)
 
(9)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  11  จ านวน 138,300            บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่ 255 บ้านนางสาวขนิษฐา มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทิศใต้ ถึงข้างที่ดินนางเที่ยง หมายต่อกลาง
ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  96.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  288.00  ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  82  ข้อที่  10)
(กองช่าง)
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(10)  โครงการก่อสรา้งรางระบายน  า  คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง  หมู่ที่ 12 
  จ านวน 107,000  บาท
   - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  6  บ้านนางระงับ  หมายตามกลาง  ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงตรงข้ามบ้านเลขที่  4
บ้านนายอิทธ ิ ยังกลาง  ขนาดกวา้ง  0.40  เมตร  ยาว  52.00  เมตร  ลึก  0.40  เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับที่  2)  หน้าที่  6  ข้อที่  4)
(กองช่าง)

(11)  โครงการขยายเขตท่อเมนตป์ระปาภายในหมู่บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13
  จ านวน 185,000  บาท
  - จุดเร่ิมต้นเชื่อมต่อจากท่อประปาหมู่บ้านเดิมข้างที่ดินนางใบ  ด้วงสูงเนิน  ไปทางทิศตะวนัตก
ถึงข้างบ้านเลขที่  222  หมู่ที่ 13  บ้านนายสมาน   มุ่งอุ่นกลาง  ใช้ท่อ PVC  ชั้นคุณภาพ  13.5
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ความยาว  1,752  เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  88  ข้อที่  6)
(กองช่าง)

(12)  โครงการก่อสรา้งถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านรมิบึง  หมู่ที่  14  จ านวน 148,500            บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่ 70 บ้านนายส าราญ หวงัรักกลาง ไปทางทิศใต้ ถึงข้างบ้านเลขที่ 67/2 บ้านนายมี สวยกลาง
ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  300.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  83  ข้อที่  14)
(กองช่าง)

(13)  โครงการก่อสรา้งรั วศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง
  จ านวน 379,000  บาท
  - ก่อสร้างร้ัว  คสล.  ก่ออิฐฉาบปูน  ยาว  131.00  เมตร  สูง  1.65  เมตร  พร้อมประตูร้ัวยาว  5.00  เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  91  ข้อที่  3)
(กองช่าง)
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3.2.2  ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  (421000)  จ านวน 534,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในเขตพื้นที่  อบต. ขามสะแกแสง  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  โครงการปรบัปรงุถนนลูกรงัภายในหมู่บ้านขาม  หมู่ที่  1  จ านวน 169,000  บาท
  - เร่ิมจากข้างที่ดินนางประนอม  ชนะจอหอ  ไปทางทิศตะวนัตก  ถึงข้างที่ดินนางอรุณี  สุวรรณค า
 ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  770.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่
 2,310.00  ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  79  ข้อที่  1)
(กองช่าง)

(2)  โครงการปรบัปรงุถนนลูกรงัภายในหมู่บ้านหนุก  หมู่ที่  4  (ทางไปบ้านโนนกระถิน)
แบ่งเป็น  6  ชว่ง  จ านวน 288,000            บาท
  ชว่งที่ 1  เร่ิมจากข้างที่ดินนางส าเภา  กลีบกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  220.00  เมตร
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  660.00  ตารางเมตร
  ชว่งที่ 2  เร่ิมจากข้างที่ดินนางส าเภา  กลีบกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างที่ดินนายโฉม  กลีบกลาง
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 150.00 ตารางเมตร
  ชว่งที่ 3   เร่ิมจากข้างที่ดินนางชุ่ม เวสันเทียะ  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างที่ดินนางส าเนียง  รัตนกุล
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,160.00 ตารางเมตร
  ชว่งที่ 4   เร่ิมจากข้างที่ดินนางสมภาร  พาจันอัด  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างที่ดินนายสมพร  มุ่งพูนกลาง
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 320.00 ตารางเมตร
  ชว่งที่ 5   เร่ิมจากข้างที่ดินนายสมพร  มุ่งพูนกลาง  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างที่ดินนางแสวง  แช่มกลาง
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร
  ชว่งที่ 6   เร่ิมจากข้างที่ดินนายณรงค์  สินสันเทียะ  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างที่ดินนางจรูญ  จารึกกลาง
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 680.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
  - ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  80  ข้อที่  4)
(กองช่าง)

(3)  โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ  หมู่ที่  10  จ านวน              77,800  บาท
  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่  53  บ้านนางนกแก้ว  สอนลิลา  ไปทางทิศใต้  ถึงบ้านเลขที่  129
บ้านร้อยต ารวจโท  พินิจ  ปล่ังกลาง  ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร
หรือพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกวา่ 125.00 ตารางเมตร
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(รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  (ฉบับที่  2)  หน้าที่  5  ข้อที่  3)
(กองช่าง)

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน  (00252)  รวม 202,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 202,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 202,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 202,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 202,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภก่์อนวัยอันควร   จ านวน              20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก  เยาวชน  เกีย่วกับผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์
หรือการต้ังครรภก์่อนวยัอันควร
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  96  ข้อที่  2)
(ส านักปลัด)
(2)  โครงการฝึกอาชพีเสรมิเพ่ือเพ่ิมรายได้  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริมและฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  ให้แก่  กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  126  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)
(3)  โครงการประชมุประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และแผนชมุชน
  จ านวน              32,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และแผนชุมชน
การออกประชาคมในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลสัญจร  ในการให้ความรู้และสนับสนุน
การขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  (00250)
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(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว856  ลงวนัที่  12  มีนาคม  2553
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว600  ลงวนัที่  29  มกราคม  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  121  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)
(4)  โครงการส่งเสรมิศักยภาพสตรี  จ านวน              30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรี  และส่งเสริม
บทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  95  ข้อที่  7)
(ส านักปลัด)
(5)  โครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชพีอย่างยัง่ยืน  จ านวน              40,000  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว1659  ลงวนัที่  24  สิงหาคม  2553)  
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  128  ข้อที่  2)
(ส านักปลัด)
(6)  โครงการ  อบต.  ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย  การพัฒนาจิตใจ  และด้านการอยูร่่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  95  ข้อที่  6)
(ส านักปลัด)

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

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  รวม 141,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 141,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 141,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 141,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ านวน 141,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการจัดการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ   จ านวน              80,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลต้านยาเสพติด  เช่น  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ฟุตซอล  เซปักตะกร้อ  กีฬาพื้นบ้าน  เป็นต้น
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2589  ลงวนัที่  3  สิงหาคม  2547)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  104  ข้อที่  1)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(2) โครงการส่งทีมนักกีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา  จ านวน              50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งทีมนักกีฬา  หรือทีมนักกีฬาของ  อบต.  เข้าร่วมท าการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2589  ลงวนัที่  3  สิงหาคม  2547)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  104  ข้อที่  2)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(3)  โครงการแขง่ขนักีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสัมพันธ์อ าเภอขามสะแกแสง  จ านวน              11,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธอ์ าเภอขามสะแกแสง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2589  ลงวนัที่  3  สิงหาคม  2547)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  105  ข้อที่  4)
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

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

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม -                   บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม -                   บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (00263)  รวม 407,000            บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 362,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 362,000            บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 362,000            บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ  (320200)   จ านวน 10,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธกีารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้
  - การจัดงานเน่ืองในวันส าคัญทางศาสนา   จ านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดกิจกรรมในวนัส าคัญทางศาสนา  เช่น  วนัพระ  วนัเข้าพรรษา  วนัออกพรรษา
วนัวสิาขบูชา  และวนัส าคัญทางศาสนาอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3722  ลงวนัที่  10  สิงหาคม  2555)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  113  ข้อที่  1)     
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  
 จ านวน 352,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
(1)  โครงการจัดงานประเพณวีันพรกิและของดอี าเภอขามสะแกแสง   จ านวน            315,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานประเพณีวนัพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  ค่าตกแต่งขบวน  ขบวนแห่  การออกร้าน  และกิจกรรมต่างๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3722  ลงวนัที่  10  สิงหาคม  2555)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  110  ข้อที่  3)     
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00260)
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(2)  โครงการสืบสานประเพณวีันสงกรานตแ์ละวันผู้สูงอายุ  จ านวน              15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น  ค่าเวที  ค่าเคร่ืองเสียง  ค่าการแสดง  และกิจกรรมต่างๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว3722  ลงวนัที่  10  สิงหาคม  2555)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  110  ข้อที่  4)     
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
(3)  โครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพรก่ารแสดงพ้ืนบ้าน

 จ านวน              22,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน  (ร าโทน)  ให้แก่
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่
พ.ศ. 2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  110  ข้อที่  2)     
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)

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

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

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

5.  งบเงนิอุดหนุน  (560000)  รวม 45,000              บาท
5.1  หมวดเงนิอุดหนุน  (561000)  รวม 45,000              บาท
5.1.1  ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 45,000              บาท
(1)  อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานวันพรกิและของดอี าเภอขามสะแกแสง     

 จ านวน 30,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีวนัพริก  และของดีอ าเภอขามสะแกแสง  ประจ าปีงบประมาณ  2560
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวดันครราสีมา
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  111  ข้อที่  6)     
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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(2) อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง  โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนาร ี  จ านวน 15,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอ าเภอขามสะแกแสง  ประจ าปีงบประมาณ  2560
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวดันครราสีมา
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616  ลงวนัที่  24  มิถุนายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  111  ข้อที่  5)     
(กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม)
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งานส่งเสรมิการเกษตร  (00321)  รวม 10,000              บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

2. งบด าเนินงาน  (530000)  รวม 10,000              บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 10,000              บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม -                   บาท

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

2.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค  (534000)  รวม -                   บาท

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

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

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร  (00320)
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งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ (00322)  รวม 10,000              บาท
1. งบบุคลากร  (520000)  รวม -                   บาท

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

2. งบด้าเนินงาน  (530000)  รวม 10,000              บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  รวม 10,000              บาท
2.1  ค่าตอบแทน  (531000)  รวม -                   บาท
2.2  ค่าใชส้อย  (532000)  รวม 10,000              บาท
2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  

 จ้านวน 10,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ดังนี้    
 - โครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   จ้านวน              10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   เช่น  การปลูกต้นไม้  การปลูกหญ้าแฝก  และอื่นๆ  ที่เกีย่วข้อง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0313.4/ว1347  ลงวนัที่  19  พฤษภาคม  2541
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.4/ว3722  ลงวนัที่  10  สิงหาคม  2555)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  130  ข้อที่  1)
(ส านักปลัด)

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

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

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

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ้าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต้าบลขามสะแกแสง  อ้าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร  (00320)
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งบกลาง  (510000)  รวม 12,741,830        บาท

1.  ประเภท  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   จ านวน 137,400            บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ในอัตราร้อยละ 5  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  3)  ลงวนัที่  10  กรกฎาคม  2557
ค่าจ้างพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ค่าจ้างชั่วคราว  เป็นเงิน  2,747,880  บาท  คิดเป็นเงิน  137,400  บาท
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  15)
 
2.  ประเภท  เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ  (110700)   จ านวน 9,700,000          บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โดยจ่ายให้รายละในอัตราแบบขัน้บันได/เดือน  รวม  12  เดือน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2552
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว1502  ลงวนัที่  2  สิงหาคม  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  94  ข้อที่  3)

3.  ประเภท  เบี้ยยังชพีคนพิการ  (110800)   จ านวน 2,016,000          บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  ให้แก่คนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โดยจ่ายให้รายละ  800  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2553  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502 ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  94  ข้อที่  4)

4.  ประเภท  เบี้ยยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส์  (110900)   จ านวน 30,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินส าหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  5  ราย  โดยจ่ายให้รายละ  500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ว1468  ลงวนัที่  27  กรกฎาคม  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  94  ข้อที่  5)

5.  ประเภท  เงนิส ารองจ่าย  (111000)   จ านวน 549,000            บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึน้  หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0313.4/ว667  ลงวนัที่  12  มีนาคม  2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว4224  ลงวนัที่  10  ตุลาคม  2554

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง  (500000)
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว3215  ลงวนัที่  6  มิถุนายน  2559
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.2/ว76  ลงวนัที่  13  มกราคม  2558
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.2/ว4515  ลงวนัที่  11  สิงหาคม  2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.2/ว843  ลงวนัที่  28  เมษายน  2559)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  100  ข้อที่  6)

6.  ประเภท  รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน  (111100)   จ านวน 140,000            บาท
  -  เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถ่ินหรอืพ้ืนที่  จ านวน 140,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ขนาดกลาง
สมทบไม่น้อยกวา่ร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพื้นที่  พ.ศ. 2557)  
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  97  ข้อที่  6)

7.  ประเภท  เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน  (กบท.)  (120100) 
 จ านวน 169,430            บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  (กบท.)  จากประมาณการรายรับ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในอัตราร้อยละ  1  โดยไม่ต้องน ารายรับประเภทพันธบัตร  
เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน  มารวมค านวณ
(หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  ที่  มท 0808.5/ว28 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  ที่  มท 0808.5/ว29 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.5/ว1264  ลงวนัที่  30  พฤษภาคม  2557)
(ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่  118  ข้อที่  14)
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 งบกลาง แผนงาน แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร้างความแผนงานการศาสนา แผนงาน แผนงาน แผนงาน  รวม
 บรหิารงานทัว่ไป รักษาความสงบ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และชุมชน เข้มแข็งของชุมชน วฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร การ

ภายใน และนันทนาการ และการโยธา พาณิชย์

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 137,400    -              -          -            -           -            -             -             -       -        -  137,400      

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 9,700,000    -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  9,700,000   

เบีย้ยงัชีพคนพิการ 2,016,000    -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  2,016,000   

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

เงินส ารองจา่ย 549,000    -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  549,000      

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

บ าเหน็จ/ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 169,430    -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  169,430      

บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

12,741,830    

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

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

นายกและรองนายก อบต.

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

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

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

สมาชกิสภา  และเลขานุการสภา อบต.            

เงนิเดือน เงินเดือนพนักงาน  -           3,939,420     -          654,960     -          -          674,760     -             -             -       -        -  5,269,140   

(ฝ่ายประจ า) เงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงาน  -           84,000         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  84,000        

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

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า  -           -              -          185,280     -          -          -            -             -             -       -        -  185,280      

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

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  -           1,560,840     136,920    216,000     134,280   -          375,840     -             -             -       -        -  2,423,880   

เงินเพิม่ต่างๆ  ของพนักงานจา้ง  -           190,000       24,000      24,000       24,000     -          62,000       -             -             -       -        -  324,000      

12,015,420  รวมงบบุคลากร

ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                   แผน

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

ภายใน และนันทนาการ และการโยธา พาณิชย์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                   แผน

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. -           125,000       -          19,000       -          -          45,000       -             -             -       -        -  189,000      

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

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  -           40,000         -          25,000       -          -          4,200         -             -             -       -        -  69,200        

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ  -           455,000       -          115,000     -          -          10,000       -             -             -       -        -  580,000      

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร  -           35,000         -          4,000         -          -          -            -             10,000        -       -        -  49,000        

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ -           918,110       210,000    409,100     260,000   -          100,000     202,000      493,000      -       10,000    -  2,602,210   

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  -           170,000       -          10,000       -          -          125,000     -             -             -       -        -  305,000      

ค่าวัสดุ  วสัดุส านักงาน  -           200,000       -          32,000       -          -          20,000       -             -             -       -        -  252,000      

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ -           20,000         -          2,000         -          -          50,000       -             -             -       -        -  72,000        

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

ค่าอาหารเสริม (นม) -           -              -          810,560     -          -          -            -             -             -       -        -  810,560      

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

วสัดุก่อสร้าง -           -              -          5,000         -          -          50,000       -             -             -       -        -  55,000        

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  -           35,000         15,000      -            -          -          25,000       -             -             -       -        -  75,000        

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

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

วสัดุการเกษตร  -           -              -          6,000         -          -          -            -             -             -       10,000    -  16,000        

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

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

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

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

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

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

วสัดุอื่นๆ  -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            
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ภายใน และนันทนาการ และการโยธา พาณิชย์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                   แผน

ค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้า  -           414,000       -          -            -          -          415,000     -             -             -       -        -  829,000      

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

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

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

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  -           50,000         -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  50,000        

6,782,970   

งบลงทุน  ค่าครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน -           28,000         -          -            -          -          33,000       -             -             -       -        -  61,000        

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

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

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

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

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

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

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -           -              -          -            -          -          -            -             -             -       -        -  -            

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

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

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

ครุภัณฑ์ส ารวจ -           -              -          -            -          -          3,600         -             -             -       -        -  3,600         

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

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -           28,900         -          -            -          -          21,000       -             -             -       -        -  49,900        

ครุภัณฑ์อื่น -           -              -          -            -          -          120,780     -             -             -       -        -  120,780      

ค่าทีด่ินและ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค -           -              -          -            -          -          1,848,700   -             -             -       -        -  1,848,700   

สิ่งก่อสรา้ง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง -           -              -          -            -          -          534,800     -             -             -       -        -  534,800      

2,618,780   

รวมงบด าเนินงาน

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

เพือ่เปน็ผู้ด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจ

18,000        

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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  -           10,000         -          1,668,000   -          -          -            -             45,000        -       -        -  1,723,000   

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

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

1,743,000   

12,741,830   12,579,390  430,920   4,312,900  448,280  -         4,636,680  202,000     548,000     -       20,000    -  35,920,000    

 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน

รวมงบเงนิอุดหนุน

 รวมทุกหมวด




