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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง
อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสงจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 50,733,597.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 22,335,412.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,266,384.42 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
35,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 983,600.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 42,526,463.76 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 228,306.02 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 113,620.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 260,914.97 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 100.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,904,879.77 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,018,643.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 123,295.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 31,085,148.71 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 14,303,591.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,249,720.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,522,407.71 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,510,830.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,498,600.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 123,295.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 412,400.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 215,065.03 212,800.00 431,600.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

352,748.10 108,500.00 98,100.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 141,330.81 209,200.00 155,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 500.00 13,000.00 7,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 709,643.94 543,500.00 692,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,208,471.11 18,156,500.00 20,207,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,208,471.11 18,156,500.00 20,207,800.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,714,380.00 21,850,000.00 22,183,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,714,380.00 21,850,000.00 22,183,000.00

รวม 40,632,495.05 40,550,000.00 43,083,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,041,994.00 14,738,900.00 15,629,100.00

งบบุคลากร 10,012,581.00 12,061,620.00 12,836,850.00

งบดําเนินงาน 3,211,026.28 7,996,520.00 8,923,250.00

งบลงทุน 167,590.00 3,761,430.00 4,168,300.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 18,000.00 18,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,834,834.70 1,973,530.00 1,507,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,268,025.98 40,550,000.00 43,083,000.00

รวม 28,268,025.98 40,550,000.00 43,083,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,658,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 439,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,240,350

แผนงานสาธารณสุข 1,112,400

แผนงานสังคมสงเคราะห 12,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,418,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 98,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 430,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 45,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,629,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,083,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,356,950 2,130,300 9,487,250
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 3,435,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,921,830 2,130,300 6,052,130

งบดําเนินงาน 3,358,100 821,000 4,179,100
    ค่าตอบแทน 303,600 354,000 657,600

    ค่าใช้สอย 2,046,000 375,000 2,421,000

    ค่าวัสดุ 520,000 82,000 602,000

    ค่าสาธารณูปโภค 488,500 10,000 498,500

งบลงทุน 953,000 21,000 974,000
    ค่าครุภัณฑ์ 953,000 21,000 974,000

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

                              รวม 11,686,050 2,972,300 14,658,350

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 159,500 0 159,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,500 0 159,500

งบดําเนินงาน 150,000 130,000 280,000
    ค่าตอบแทน 0 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 150,000 10,000 160,000

    ค่าวัสดุ 0 60,000 60,000

                              รวม 309,500 130,000 439,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,249,000 0 1,249,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,249,000 0 1,249,000

งบดําเนินงาน 1,292,350 73,000 1,365,350
    ค่าตอบแทน 91,000 0 91,000

    ค่าใช้สอย 360,550 73,000 433,550

    ค่าวัสดุ 830,800 0 830,800

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 178,000 0 178,000
    ค่าครุภัณฑ์ 178,000 0 178,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,448,000 1,448,000
    เงินอุดหนุน 0 1,448,000 1,448,000

                              รวม 2,719,350 1,521,000 4,240,350

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 481,400 0 0 481,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 481,400 0 0 481,400

งบดําเนินงาน 0 18,000 613,000 631,000
    ค่าใช้สอย 0 18,000 550,000 568,000

    ค่าวัสดุ 0 0 63,000 63,000

                              รวม 481,400 18,000 613,000 1,112,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 12,000 12,000
    ค่าใช้สอย 12,000 12,000

                              รวม 12,000 12,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,459,700 0 1,459,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,459,700 0 1,459,700

งบดําเนินงาน 582,800 1,300,000 1,882,800
    ค่าตอบแทน 62,800 0 62,800

    ค่าใช้สอย 250,000 650,000 900,000

    ค่าวัสดุ 150,000 650,000 800,000

    ค่าสาธารณูปโภค 120,000 0 120,000

งบลงทุน 40,300 2,976,000 3,016,300
    ค่าครุภัณฑ์ 40,300 0 40,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,976,000 2,976,000

งบเงินอุดหนุน 0 59,500 59,500
    เงินอุดหนุน 0 59,500 59,500

                              รวม 2,082,800 4,335,500 6,418,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 98,000 98,000
    ค่าใช้สอย 98,000 98,000

                              รวม 98,000 98,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

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

                              รวม 110,000 320,000 430,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

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

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 30,000 15,000 45,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,629,100 15,629,100
    งบกลาง 15,629,100 15,629,100

                              รวม 15,629,100 15,629,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
อําเภอ ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 208,300.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 36,522.00 58,302.00 79,303.00 80,000.00 3.13 % 82,500.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 102,998.89 90,262.02 122,933.03 120,000.00 4.17 % 125,000.00
     ภาษีป้าย 8,251.00 10,931.00 11,009.00 11,000.00 27.27 % 14,000.00
     อากรการฆาสัตว 144.00 896.00 1,820.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00

รวมหมวดภาษีอากร 147,915.89 160,391.02 215,065.03 212,800.00 431,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,299.80 1,707.20 2,405.60 1,800.00 33.33 % 2,400.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,761.00 3,717.00 30,504.00 3,700.00 724.32 % 30,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 3,000.00 4,500.00 3,000.00 50.00 % 4,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 800.00 850.00 1,340.00 900.00 11.11 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 50.00 100.00 10.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 2,200.00 900.00 2,200.00 -54.55 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 98,220.00 88,494.00 305,808.50 90,000.00 -44.44 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 3,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

4,360.00 1,680.00 2,700.00 2,000.00 35.00 % 2,700.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1,200.00 750.00 500.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 740.00 980.00 1,260.00 900.00 11.11 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 2,340.00 1,820.00 1,820.00 1,900.00 0.00 % 1,900.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 115,270.80 106,298.20 352,748.10 108,500.00 98,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 342,792.34 246,157.09 141,330.81 200,000.00 -25.00 % 150,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตางๆ 37,000.00 0.00 0.00 9,200.00 -45.65 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 379,792.34 246,157.09 141,330.81 209,200.00 155,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 10,320.00 0.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
     คาขายแบบแปลน 6,500.00 75,600.00 0.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 11,250.00 1,140.00 500.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,750.00 87,060.00 500.00 13,000.00 7,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 440,383.75 594,957.30 601,885.69 600,000.00 0.33 % 602,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,147,621.00 8,333,167.56 9,170,861.67 8,400,000.00 9.17 % 9,170,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,129,919.51 3,177,785.22 3,430,565.93 3,100,000.00 10.65 % 3,430,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 187,341.27 164,990.52 165,203.37 165,000.00 0.00 % 165,000.00
     ภาษีสุรา 1,443,062.74 1,511,330.87 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,104,039.89 3,642,129.55 5,829,364.21 5,100,000.00 14.30 % 5,829,300.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 0.00 510.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาภาคหลวงแร 79,442.01 92,514.18 83,926.99 93,000.00 -9.78 % 83,900.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 49,556.90 46,762.00 45,473.25 47,000.00 -3.19 % 45,500.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

732,673.00 649,815.00 879,690.00 650,000.00 35.32 % 879,600.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,314,040.07 18,213,962.20 20,208,471.11 18,156,500.00 20,207,800.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

7,215,281.00 18,236,641.00 19,714,380.00 21,850,000.00 1.52 % 22,183,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,215,281.00 18,236,641.00 19,714,380.00 21,850,000.00 22,183,000.00
รวมทุกหมวด 25,190,050.10 37,050,509.51 40,632,495.05 40,550,000.00 43,083,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,083,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 431,600 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 208,300 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากเป็นรายการที่กรมสง
เสริม
การปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ดําเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างใหม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 82,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 125,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อากรการฆาสัตว จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บภาษี
ได้เทาเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 98,100 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,400 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายสุราเพิ่มขึ้น
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาธรรมเนียมอื่นๆ  เทาเดิม

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกลดลง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาปรับจากการผิดสัญญาลดลง

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาปรับอื่นๆ  เทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 2,700 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น
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คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,900 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากผู้มาขออนุญาตเทาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 155,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตางๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
รางวัลตางๆ  ลดลง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 7,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาจําหนายเศษของเพิ่มขึ้น

คาขายแบบแปลน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
คาขายแบบแปลนลดลง

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,207,800 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 602,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,170,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,430,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 165,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเทาเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,829,300 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 83,900 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีลดลง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรภาษีลดลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 879,600 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับเงิน
จากการจัดสรรคาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาลเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,183,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 22,183,000 บาท

(1)  เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถายโอน  จํานวน  4,800,000.00  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปลดลง
(2)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก  (คาจัดการเรียนการสอน/ราย
หัว)  จํานวน      -      บาท
           -

(3)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว/คาหนังสือ
เรียน/
คาอุปกรณการเรียน/คาเครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)  จํานวน  99,050.00  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาเดิม
(4)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  เด็กปฐมวัย
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  จํานวน  67,100.00  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาเดิม
(5)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
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(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  จํานวน  171,500.00  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาเดิม
(6)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็กประถมศึกษา (สพฐ.)  จํานวน  693,700.00  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากมีจํานวนเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ  อบต. ลดลง
(7)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
(สพฐ.)  จํานวน  1,448,000.00  บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากมีจํานวนเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ  อบต. ลดลง
(8)  เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น
(คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
จํานวน      -      บาท
           -
(9)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (เงินเดือน/
คาตอบแทน/เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/สวัสดิการสําหรับข้า
ราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  364,750.00  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาเดิม
(10)  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการ)  จํานวน  3,480,000.00
  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากมีจํานวนผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการลดลง
(11)  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคม
ให้แกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส)  จํานวน  12,000.00  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากมีผู้ยื่นความประสงค
รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสลดลง
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(12)  เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แกผู้สูง
อายุ
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
จํานวน  10,700,000.00  บาท  
ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากมีจํานวนผู้สูงอายุที่
ครบ
60  ปบริบูรณเพิ่มขึ้น  และมีผู้สูงอายุที่ปรับอัตราการรับเบี้ยยัง
ชีพ
เนื่องจากมีอายุเพิ่มขึ้น
(13)  เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  จํานวน  7,950.00  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวามีจํานวนสัตว
และผู้ที่มาขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง
(14)  เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราช
กุมารี
จํานวน  38,950.00  บาท
ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเงิน
อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย
จาก
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง
(15) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน  300,000.00  บาท
ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเงิน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเทาเดิม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 471,240 506,840 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,610 41,552 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,610 41,552 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

79,200 83,844 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,521,200 2,671,440 2,664,000 2,750,400 0 % 2,750,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,148,860 3,345,228 3,348,720 3,435,120 3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,996,303 1,819,196 1,983,767 2,656,200 -5.81 % 2,502,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 79,800 84,000 98,200 122,800 -23.45 % 94,000

เงินประจําตําแหนง 163,800 168,000 151,064 168,000 0 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
อําเภอขามสะแกแสง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,089,353 1,013,096 1,046,760 1,080,000 3.12 % 1,113,730

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 125,332 99,172 82,440 62,300 -29.21 % 44,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,454,588 3,183,464 3,362,231 4,089,300 3,921,830
รวมงบบุคลากร 6,603,448 6,528,692 6,710,951 7,524,420 7,356,950

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

4,200 3,200 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360 3,360 0 3,200 212.5 % 10,000

คาเชาบ้าน 102,300 111,600 124,800 155,400 39 % 216,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,767 23,800 37,027 77,600 0 % 77,600

รวมค่าตอบแทน 124,627 141,960 161,827 236,200 303,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 201,322 202,142.5 226,696.52 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 400,000 0 % 400,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,075 14,575 12,805 35,000 40 % 49,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 250,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(2)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

0 0 0 5,000 -100 % 0

(3)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 214,240 0 0 0 0 % 0

(3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือ
ผู้บริหารองคการบริหาร
สวนตําบล

0 0 0 900,000 -100 % 0

(3) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร อบต.ขาม
สะแกแสง

0 0 10,475 0 0 % 0

(4)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

1,000 1,000 1,000 0 0 % 0

(4)  โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร  อบต.

0 0 0 15,000 -100 % 0

(5)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 227,000 -100 % 0

(6)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 183,640 223,537 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 250,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้
บริหาร
องคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 900,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากร อบต.

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 227,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 99,485.98 198,211.87 48,732.66 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 530,122.98 599,569.37 523,246.18 2,032,000 2,046,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,901 103,780 37,827 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 20,910 900 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,220 5,205 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 148,948 183,410 194,817 230,000 0 % 230,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,716 6,000 2,763 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 36,040 24,610 12,470 45,000 0 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 245,605 343,930 253,982 520,000 520,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 211,024.95 229,330.02 207,504.27 400,000 0 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 21,796 22,230 12,184 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 5,345.78 5,114.03 4,107.68 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 373 130 210 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 45,520 45,520 35,020.05 38,500 0 % 38,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 284,059.73 302,324.05 259,026 488,500 488,500
รวมงบดําเนินงาน 1,184,414.71 1,387,783.42 1,198,081.18 3,276,700 3,358,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1)  เก้าอี้บุนวม  
0 0 0 28,800 -100 % 0

(1) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน

0 0 46,900 0 0 % 0

(2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 0 0 89,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  แบบกระจก
ใส  3  ชั้น

0 0 0 0 100 % 3,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต 0 0 0 0 100 % 56,000

รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน 0 0 0 0 100 % 868,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

(1)  คาจัดซื้อตู้ลําโพง 21,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 -  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 
สําหรับงานสํานักงาน

16,500 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนก
ประสงค (Smart Card Reader)

0 0 0 1,400 -100 % 0

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก  
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

0 0 0 0 100 % 8,000

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

0 0 0 0 100 % 17,800

ครุภัณฑอื่น

(1)  ปมน้ํา 0 0 0 6,630 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,900 0 135,900 36,830 953,000
รวมงบลงทุน 37,900 0 135,900 36,830 953,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

(1) คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง 
เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

0 0 0 18,000 -100 % 0

คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

0 0 0 0 100 % 18,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 18,000 18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 18,000 18,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 34,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 34,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 34,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,835,762.71 7,950,475.42 8,044,932.18 10,855,950 11,686,050
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,101,336 924,834 956,160 1,318,300 32.19 % 1,742,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 388,980 395,280 361,812 427,700 -30.42 % 297,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 67,500 60,420 45,333 42,300 -43.26 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,599,816 1,422,534 1,405,305 1,854,300 2,130,300
รวมงบบุคลากร 1,599,816 1,422,534 1,405,305 1,854,300 2,130,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 280,000 0 % 280,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,720 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 38,500 42,000 42,000 48,000 25 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,000 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 45,220 42,000 42,000 342,000 354,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 24,900 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100,000 -100 % 0

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

65,734 79,591 64,960 0 0 % 0

(2)  คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใน
พื้นที่  อบต.

39,670 0 0 0 0 % 0

(2)  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษีในพื้นที่  อบต.

0 48,592 85,737 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

0 0 0 0 100 % 135,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,957.46 1,860 15,205.26 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 124,361.46 130,043 190,802.26 250,000 375,000

วันที่พิมพ : 25/3/2564  15:05:46 หน้า : 9/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 14,794.15 42,820.05 32,087.9 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,315 2,480 3,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,400 18,770 19,890 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 35,509.15 64,070.05 54,977.9 82,000 82,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 2,363 4,857 1,807 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,363 4,857 1,807 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 207,453.61 240,970.05 289,587.16 684,000 821,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1)  คาจัดซื้อตู้เก็บแบบแผนที่  (ตู้เหล็ก) 0 18,000 0 0 0 % 0

(1) ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 0 0 0 22,000 -100 % 0

(2)  คาจัดซื้อตู้เหล็ก  3  ลิ้นชัก 0 10,000 0 0 0 % 0

(2) ตู้เหล็ก  3  ลิ้นชัก 0 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 10,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

วันที่พิมพ : 25/3/2564  15:05:46 หน้า : 10/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1)  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 
สําหรับงานประมวลผล

0 21,000 0 0 0 % 0

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 16,000 0 0 % 0

(2)  เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีด
หมึก  (Inkjet)

0 7,900 7,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 56,900 23,700 27,000 21,000
รวมงบลงทุน 0 56,900 23,700 27,000 21,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,827,269.61 1,740,404.05 1,718,592.16 2,565,300 2,972,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,663,032.32 9,690,879.47 9,763,524.34 13,421,250 14,658,350
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 134,320 136,920 143,760 152,400 4.07 % 158,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 22,500 15,660 9,900 -90.91 % 900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 158,320 159,420 159,420 162,300 159,500
รวมงบบุคลากร 158,320 159,420 159,420 162,300 159,500

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 158,320 159,420 159,420 312,300 309,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,400 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,400 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

  -  คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

41,270 0 0 0 0 % 0

(1)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม

0 22,818 1,433 5,000 -100 % 0

(2)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

0 20,568 2,180 5,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 41,270 43,386 3,613 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 0 6,080 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 9,300 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 30,000 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 45,380 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 41,270 88,766 54,013 130,000 130,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

(1)  คาจัดซื้อถังพนน้ําแบบแบตเตอรี่ 6,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,300 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 6,300 0 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 47,570 88,766 54,013 130,000 130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,890 248,186 213,433 442,300 439,500

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 235,620 0 0 301,500 109.75 % 632,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 35,000 0 0 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 170,190 179,940 190,500 203,600 5.4 % 214,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 216,000 211,500 216,000 50 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 36,000 23,500 24,000 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 560,810 431,940 425,500 787,100 1,249,000
รวมงบบุคลากร 560,810 431,940 425,500 787,100 1,249,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,800 25,000 25,000 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 8,800 25,000 25,000 79,000 91,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,786 90,764 91,032.26 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 115,000 -56.52 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 4,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

16,288 8,784 4,700 0 0 % 0

(2)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 270,550 -100 % 0

(3)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 205,120 163,000 0 0 % 0

(3)  สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

211,460 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 270,550

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,632.65 0 2,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 312,166.65 304,668 260,732.26 429,550 360,550
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,874 9,594 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 8,090 7,179 23,000 -13.04 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 114,116.94 453,655.12 529,766.18 806,850 -5.71 % 760,800

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 4,560 5,494 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 140,550.94 476,833.12 536,945.18 889,850 830,800
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 461,517.59 806,501.12 822,677.44 1,398,400 1,292,350

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(4)  คาจัดซื้อตู้ไม้วางรองเท้า  แบบ  30  
ชอง

2,990 0 0 0 0 % 0

(5)  คาจัดซื้อตู้ไม้  9  ชอง  แบบโลง 1,295 0 0 0 0 % 0

(6)  คาจัดซื้อตู้ไม้  6  ชอง  แบบทึบ 1,295 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบ
แขวน

0 0 0 0 100 % 153,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

(1) คาจัดซื้อตู้เย็น 0 0 7,990 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร   All  In  One  สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

0 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,580 0 7,990 0 178,000
รวมงบลงทุน 5,580 0 7,990 0 178,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,027,907.59 1,238,441.12 1,256,167.44 2,185,500 2,719,350
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 59,607 65,000 -100 % 0

(2)  การจัดงานวันเด็กแหงชาติ 103,830 0 0 0 0 % 0

(2)  โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 
 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ
สําหรับเด็กเล็ก  (ศพด.)

0 0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(2)  โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 
 เพื่อเสริมสร้างประสบการณสําหรับเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง

0 5,440 5,585 0 0 % 0

(3)  โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 
 เพื่อเสริมสร้างประสบการณสําหรับเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง

8,570 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 65,000

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ
สําหรับเด็กเล็ก (ศพด.)

0 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 112,400 5,440 65,192 73,000 73,000
รวมงบดําเนินงาน 112,400 5,440 65,192 73,000 73,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,549,000 1,615,000 1,604,000 0 0 % 0

(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0 0 0 1,544,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0 0 0 0 100 % 1,448,000

รวมเงินอุดหนุน 1,549,000 1,615,000 1,604,000 1,544,000 1,448,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,549,000 1,615,000 1,604,000 1,544,000 1,448,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,661,400 1,620,440 1,669,192 1,617,000 1,521,000
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000 0 0 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 40,000 0 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 2,689,307.59 2,898,881.12 2,925,359.44 3,802,500 4,240,350
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 133,120 134,280 139,680 145,400 2.06 % 148,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 19,740 16,900 -34.32 % 11,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 157,120 158,280 159,420 162,300 481,400
รวมงบบุคลากร 157,120 158,280 159,420 162,300 481,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 112,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 112,500 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 112,500 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 269,620 158,280 159,420 162,300 481,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

  -  คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติด  หรือกิจกรรมการบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

9,570 0 0 0 0 % 0

(1)  โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายา
เสพติด

0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าใช้สอย 9,570 0 0 18,000 18,000
รวมงบดําเนินงาน 9,570 0 0 18,000 18,000

รวมงานโรงพยาบาล 9,570 0 0 18,000 18,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,500 376.19 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

102,666 0 0 0 0 % 0

(1)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

0 82,527 48,795 120,000 -100 % 0

(2)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 43,524 50,000 -100 % 0

(3) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 60,000 -100 % 0

(4)  คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริม
การคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน

20,230 0 0 0 0 % 0

(4) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี

0 0 0 120,000 -100 % 0

(5) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 0 100 % 120,000
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีฯ

0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0 0 0 0 100 % 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 122,896 82,527 92,319 490,500 550,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 43,000 63,000
รวมงบดําเนินงาน 122,896 82,527 92,319 533,500 613,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 124,810 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 124,810 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 124,810 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 122,896 82,527 217,129 533,500 613,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 402,086 240,807 376,549 713,800 1,112,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 -  คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

43,245 0 0 0 0 % 0

(1)  โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพ
สําหรับผู้พิการ

0 0 0 12,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสําหรับผู้
พิการ

0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 43,245 0 0 12,000 12,000
รวมงบดําเนินงาน 43,245 0 0 12,000 12,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 43,245 0 0 12,000 12,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 43,245 0 0 12,000 12,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 640,382 662,028 711,000 765,000 45.65 % 1,114,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 372,200 335,616 350,820 396,400 -34.61 % 259,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 55,677 48,165 42,500 -52.24 % 20,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,114,582 1,095,321 1,151,985 1,245,900 1,459,700
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รวมงบบุคลากร 1,114,582 1,095,321 1,151,985 1,245,900 1,459,700
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 4,200 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,140 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 27,500 30,000 30,000 36,000 33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,740 1,870 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 34,640 37,940 31,870 50,800 62,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 1,000 % 110,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 50,000 -100 % 0

(1)  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

19,177 14,609 29,242 0 0 % 0
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(2)  คาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณ
ประโยชน/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง

0 0 0 50,000 -100 % 0

(2)  คาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณ
ประโยชนในเขต  อบต. ขามสะแก
แสง/ตรวจสอบแนวเขตในเขต  อบต. ขาม
สะแกแสง

59,580 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณ
ประโยชน/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต อบต. ขามสะแกแสง

0 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,670 31,225 16,960 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 97,427 45,834 46,202 150,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,800 19,637 18,130 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 53,250 49,270 52,250 60,000 0 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 14,980 260,345 42,500 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,440 7,235 10,480 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร 3,800 5,370 9,630 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 90,270 341,857 132,990 150,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 147,181.3 0 0 94,000 1.06 % 95,000

คาบริการไปรษณีย 411 202 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 147,592.3 202 0 99,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 369,929.3 425,833 211,062 449,800 582,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

-  คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 32,956 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ 0 0 0 0 100 % 10,000

ไม้สต๊าฟ 0 0 0 0 100 % 5,000
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 -  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 
สําหรับงานประมวลผล

20,000 21,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพงาน (ปริ้นเตอร A3) 8,500 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

0 0 0 0 100 % 8,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer)  
สําหรับกระดาษขนาด  A3

0 0 0 0 100 % 6,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,500 53,956 0 0 40,300
รวมงบลงทุน 28,500 53,956 0 0 40,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,513,011.3 1,575,110 1,363,047 1,695,700 2,082,800
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 72,000 316.67 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 40,641 0 355,470 -1.54 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0 40,641 0 427,470 650,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 0 0 316,987.5 400,000 0 % 400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 64,150 250,000 0 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 381,137.5 650,000 650,000
รวมงบดําเนินงาน 0 40,641 381,137.5 1,077,470 1,300,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมุูู
บ้านขาม หมูที่ 1

0 0 0 186,000 -100 % 0

(10) โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แนนภายในหมูบ้านคู หมูที่ 9

0 0 0 286,000 -100 % 0

(11) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมูบ้านบุละกอ หมูที่ 10

0 0 0 140,000 -100 % 0

(12)  โครงการกอสร้างถนน  คสล.  ภายใน
หมูบ้านริมบึง  หมูที่  14

0 130,000 0 0 0 % 0

(12) โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แนนภายในหมูบ้านหนองจาน
หมูที่ 11

0 0 0 311,000 -100 % 0

(13) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายใน
หมูบ้านโนนแจง หมูที่ 12

0 0 0 63,000 -100 % 0
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(14) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายใน
หมูบ้านหนองมะคา หมูที่ 13

0 0 0 146,000 -100 % 0

(15) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายใน
หมูบ้านริมบึง หมูที่ 14

0 0 0 161,000 -100 % 0

(16)  โครงการกอสร้างถนน  คสล.  ภายใน
หมูบ้านโนนสะอาด  หมูที่  15

0 0 0 151,000 -100 % 0

(17) คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา 
K)

0 0 0 10,000 -100 % 0

(2) โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แนนภายในหมูบ้านสันติสุข หมูที่ 2

0 0 0 293,000 -100 % 0

(3) โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แนนภายในหมูบ้านสะแกราษฎร หมูที่ 3

0 0 0 441,000 -100 % 0

(4) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมู
บ้านหนุก หมูที่ 4

0 0 0 172,000 -100 % 0

(5) โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แนนภายในหมูบ้านนามาบ หมูที่ 5

0 0 0 191,000 -100 % 0

(6)  โครงการกอสร้างถนน  คสล.  ภายใน
หมูบ้านคู  หมูที่  9

0 50,000 0 0 0 % 0

(6) โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมู
บ้านนามาบ หมูที่ 5

0 0 0 112,000 -100 % 0

(7) โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมูบ้านดานช้าง หมูที่ 6

0 0 0 231,000 -100 % 0
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(8)  โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. 
ภายในหมูบ้านบุละกอ  หมูที่ 10 

0 58,500 0 0 0 % 0

(8) โครงการขุดลอกรองดินสงน้ําบ้านโนน
หญ้าคา หมูที่ 7

0 0 0 41,000 -100 % 0

(9) โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แนนภายในหมูบ้านห้วยฉลุง หมูที่ 8

0 0 0 322,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
ขาม หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 138,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
นามาบ หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 222,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
โนนสะอาด หมูที่ 15

0 0 0 0 100 % 157,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
ริมบึง หมูที่ 14

0 0 0 0 100 % 66,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดอัดแนนภาย
ในหมูบ้านโนนแจง หมูที่ 12

0 0 0 0 100 % 167,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านคู หมูที่ 9

0 0 0 0 100 % 265,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านดานช้าง หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 199,000
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านโนนหญ้าคา หมูที่ 7

0 0 0 0 100 % 301,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านบุละกอ หมูที่ 10

0 0 0 0 100 % 211,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านสะแกราษฎร
หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 211,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านหนองจาน หมูที่ 11

0 0 0 0 100 % 281,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านหนองมะคา
หมูที่ 13

0 0 0 0 100 % 226,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน
ภายในหมูบ้านห้วยฉลุง หมูที่ 8

0 0 0 0 100 % 264,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภาย
ในหมูบ้านริมบึง หมูที่ 14

0 0 0 0 100 % 92,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภาย
ในหมูบ้านหนุก หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 166,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1) โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ภายใน
หมูบ้านโนนหญ้าคา หมูที่ 7

0 0 0 156,000 -100 % 0
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(2) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค
อบต.ขามสะแกแสง

0 0 0 126,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 160,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 238,500 0 3,699,000 2,976,000
รวมงบลงทุน 0 238,500 0 3,699,000 2,976,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 181,673.14 339,912.56 106,024.7 0 0 % 0

(1) โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า
แรงต่ําภายในหมูบ้านโนนแจง หมูที่ 12

0 0 0 141,530 -100 % 0

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
ต่ําภายในหมูบ้านสันติสุข
หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 59,500

รวมเงินอุดหนุน 181,673.14 339,912.56 106,024.7 141,530 59,500
รวมงบเงินอุดหนุน 181,673.14 339,912.56 106,024.7 141,530 59,500
รวมงานไฟฟ้าถนน 181,673.14 619,053.56 487,162.2 4,918,000 4,335,500
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,694,684.44 2,194,163.56 1,850,209.2 6,613,700 6,418,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการจัดทําโครงการครอบ
ครัวสัมพันธ

9,035 0 0 0 0 % 0

(1)  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 0 0 0 18,000 -100 % 0

(2)  โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 0 0 14,659 0 0 % 0

(2)  โครงการสงเสริมศักยภาพสตรี 0 0 0 20,000 -100 % 0

(3)  คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึก
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

26,460 0 0 0 0 % 0

(3)  โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีพอยางยั่งยืน

0 0 0 15,000 -100 % 0

(4)  โครงการ  อบต.  หวงใยใสใจผู้สูงอายุ 0 0 0 20,000 -100 % 0

(4)  โครงการสงเสริมศักยภาพสตรี 0 0 9,670 0 0 % 0
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(5)  คาใช้จายในการจัดทําโครงการประชุม
ประชาคมหมูบ้าน/ตําบล  เพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  
และแผนชุมชน

19,340 0 0 0 0 % 0

(5)  โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีพอยางยั่งยืน

0 107,720 0 0 0 % 0

(5) โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการ
อนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน

0 0 0 10,000 -100 % 0

(6)  โครงการประชุมประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล  เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงหรือทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)

0 0 0 25,000 -100 % 0

(8)  คาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอยางยั่งยืน

12,295 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบต. หวงใยใสใจผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 0 0 0 0 100 % 18,000

โครงการสงเสริมศักยภาพสตรี 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีพอยางยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้าง
ความเข้าใจใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 25,000
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รวมค่าใช้สอย 67,130 107,720 24,329 108,000 98,000
รวมงบดําเนินงาน 67,130 107,720 24,329 108,000 98,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 67,130 107,720 24,329 108,000 98,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 67,130 107,720 24,329 108,000 98,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

70,180 0 0 0 0 % 0

(1)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

0 0 47,568 70,000 -100 % 0

(2)  คาใช้จายในการสงทีมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬา

23,540 0 0 0 0 % 0

(2) โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬา

0 26,380 0 35,000 -100 % 0

(3)  โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธอําเภอขามสะแกแสง

15,765 656 0 5,000 -100 % 0
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธอําเภอขามสะแกแสง

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

0 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 109,485 27,036 47,568 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 109,485 27,036 47,568 110,000 110,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 109,485 27,036 47,568 110,000 110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  การจัดงานประเพณีวันพริกและของดี
อําเภอขามสะแกแสง

314,820 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 25/3/2564  15:05:46 หน้า : 39/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(2)  โครงการสงเสริมประเพณีวันสงกรานต
และวันผู้สูงอายุ

0 0 0 15,000 -100 % 0

(3)  โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลป
วัฒนธรรมและการเผยแพรการแสดงพื้น
บ้าน

0 0 19,045 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และการเผยแพร
การแสดงพื้นบ้าน

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 314,820 0 19,045 35,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 314,820 0 19,045 35,000 320,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 45,000 15,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,000 15,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 15,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 389,820 15,000 19,045 35,000 320,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 499,305 42,036 66,613 145,000 430,000
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 9,920 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,920 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 9,920 0 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 9,920 0 30,000 30,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 - คาใช้จายโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,570 0 0 0 0 % 0

 - โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 1,210 6,015 0 0 % 0

(1)  โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 4,570 1,210 6,015 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 4,570 1,210 6,015 15,000 15,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 4,570 1,210 6,015 15,000 15,000
รวมแผนงานการเกษตร 4,570 11,130 6,015 45,000 45,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 124,114 122,768 120,855 131,000 -6.87 % 122,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 5,500 -9.09 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 7,198,600 9,542,100 10,425,300 2.63 % 10,700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,186,400 2,943,200 3,500,000 -1.53 % 3,446,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000 18,000 18,000 18,000 -33.33 % 12,000

สํารองจาย 710,157.66 842,605 119,103 834,650 16.18 % 969,700

รายจายตามข้อผูกพัน 121,000 140,000 120,726 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 140,000 14.29 % 160,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

160,610 169,430 178,010 187,000 11.76 % 209,000

รวมงบกลาง 1,133,881.66 10,677,803 13,041,994 15,246,450 15,629,100
รวมงบกลาง 1,133,881.66 10,677,803 13,041,994 15,246,450 15,629,100
รวมงบกลาง 1,133,881.66 10,677,803 13,041,994 15,246,450 15,629,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานงบกลาง 1,133,881.66 10,677,803 13,041,994 15,246,450 15,629,100
รวมทุกแผนงาน 16,403,132.01 26,111,606.15 28,268,025.98 40,550,000 43,083,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง

อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,083,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,686,050 บาท

งบบุคลากร รวม 7,356,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็น      
(1)  เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ
20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท   
(2)  เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ
11,220  บาท  จํานวน  12  เดือน (จํานวน  2  คน)
เป็นเงิน  269,280  บาท   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

จํานวน 86,400 บาท

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน  ให้แก   
(1)  ประธานสภา  อบต.  อัตราเดือนละ  11,220  บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท   
(2)  รองประธานสภา  อบต.  อัตราเดือนละ  9,180  บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท   
(3)  สมาชิกสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท
จํานวน  12  เดือน  (จํานวน 28 คน) เป็นเงิน  2,419,200  บาท
(4)  เลขานุการสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557   
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,921,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,502,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  8  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
  (2)  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา 
  (3)  หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา 
  (4)  นิติกร  จํานวน  1  อัตรา 
  (5)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 
  (6)  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา 
  (7)  นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 
  (8)  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545  
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก  พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1)  เงินคาตอบแทนรายเดือน  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  ระดับกลาง  อัตราเดือนละ  7,000  บาท   
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545  และระเบียบ
กระทรวง
การคลังวาด้วยการจายเงินคาตอบแทน  นอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ  (ฉบับที่  4)
พ.ศ. 2553     
(2)  เงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก พนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 10,000 บาท     
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้   
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก  พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
 (1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง  อัตราเดือนละ
7,000 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 84,000 บาท   
 (2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับต้น อัตราเดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
 (3) หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับต้น
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559   
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,113,730 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  7  อัตรา  ดังนี้   
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  5  ตําแหนง  ดังนี้   
  (1.1)  ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.2)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
  (1.3)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
  (1.4)  ตกแตงสวน  จํานวน  1  อัตรา 
  (1.5)  พนักงานวิทยุ  จํานวน  1  อัตรา  
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้   
  (2.1)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  
  (2.2)  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา  
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  12
  เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้   
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,358,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 303,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก  พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน
ได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562   
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 77,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก  พนักงานสวน
ตําบล
และผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549   
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,046,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างเวรยาม
คาจ้างทําความสะอาด  คาจ้างถายเอกสาร  คาจ้างเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาระวางบรรทุก
คาเชาทรัพยสิน  คาธรรมเนียมตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้ง
ประปา
คาจ้างเหมาการติดตั้ง  ระบบโทรคมนาคมและระบบอินเตอรเน็ต
คาจ้างเหมาดําเนินการสร้างขายสายสื่อ
สัญญาณ  (Optical  Fiber)
คาจ้างเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอรพร้อมอุปกรณตางๆ
และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561   
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการขององคการบริหารสวน
ตําบล  ดังนี้
(1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน  27,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ
เอกสาร
คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
และคาใช้จายอื่น  ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง
ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4
/ว2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   
(สํานักปลัด) (กองคลัง) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) (กองชาง)

(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน  22,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่มตางๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง
และคาบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจายในการเลี้ยงรับรองการ
ประชุมสภา
อบต.  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
ตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย
หรือการประชุมระหวาง  อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ  หรือ
เอกชน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4
/ว2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   
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(สํานักปลัด) (กองคลัง) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  คาลงทะเบียนตางๆ  คาผานทางดวนพิเศษ
และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับ
การฝกอบรม  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา  อบต.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)
หรือบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561   
(สํานักปลัด)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวง
มาลา
สําหรับวางอนุสาวรีย  การจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
ในวโรกาสตางๆ  และพิธีการตางๆ  ขององคการบริหารสวน
ตําบล
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0407/ว1284
ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2530   
(สํานักปลัด)

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 900,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
หรือผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงที่
วาง  และกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ)
เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อํานวยการการ
เลือกตั้ง
คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  คา
วัสดุ  อุปกรณตางๆ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2
/ว3675
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  142  ลําดับที่  3   
(สํานักปลัด)

โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร อบต. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร  อบต.
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คา
สมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  143  ลําดับที่  5   
(สํานักปลัด)
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โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งาน
การพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 227,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนา
ท้องถิ่น
ให้แก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานสวนตําบล
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ขามสะแกแสง  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  142  ลําดับที่  1   
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  รถยนต  รถ
จักรยานยนต
เครื่องตัดหญ้า  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร  และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง
ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติ  หรือคาซอมกลางโดยไมรวมถึงคาซอม
แซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  จาน  แก้ว  ช้อน  กระติกน้ํา  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา
สบู  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  น้ําดื่ม  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/3/2564  14:34:39 หน้า : 12/100



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 230,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 488,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในที่ทําการ  อาคาร  สํานักงาน  ที่สาธารณะ
และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูในการควบคุมขององคการบริหารสวน
ตําบล
รวมถีงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาบริการ  คา
ภาษี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในที่ทําการ  อาคาร  สํานักงาน  ที่
สาธารณะ
และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูในการควบคุมขององคการบริหารสวน
ตําบล
รวมถีงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาบริการ  คา
ภาษี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/3/2564  14:34:39 หน้า : 14/100



คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท  รวมถึงคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการ  เชน  คาเชาเครื่องโทรศัพท  คาเชาหมายเลข
โทรศัพท
คาบํารุงคูสายโทรศัพท  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตรา
ไปรษณียากร
คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 38,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร)
คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  คาจัดทําเว็บไซต
คาโดเมนเนม  คาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต  คาบริการปรับปรุง
และสํารองข้อมูล  รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ
เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง  สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น
และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 953,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 953,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  แบบกระจกใส  3  ชั้น จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบกระจกใส  3  ชั้น  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  1  หลังๆ  ละ
3,200  บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
 - ตู้เอกสารมีขนาดความกว้างไมน้อยกวา  120.00  เซนติเมตร
ลึกไมน้อยกวา  45.00  เซนติเมตร  และสูงไมน้อยกวา  90.00
  เซนติเมตร
 - ประตูบานเลื่อนกระจก  พร้อมกุญแจล็อค  
 - แผนชั้น  2  แผน  สามารถปรับระดับได้
 - มือจับแบบฝัง
เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งตามราคาในจังหวัด   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2
/ว1989
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  170  ลําดับที่  12
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต  ขนาด  120  ซีซี
จํานวน  1  คันๆ  ละ  56,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
กรณีขนาดต่ํากวา  ซีซี  ที่กําหนดไมเกิน  5  ซีซี
หรือขนาดเกินกวา  ซีซี  ที่กําหนดไมเกิน  5  ซีซี
เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด  ซีซี  ที่กําหนดไว้
 - ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
 - การจัดซื้อรถจักรยานยนต  ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2561      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  170  ลําดับที่  14
(สํานักปลัด)

รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน
จํานวน  1  คันๆ  ละ  868,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  110  กิโลวัตต  ขับ
เคลื่อน  2  ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
 - เป็นกระบะสําเร็จรูป
 - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู
 - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 - ราคารวมภาษีสรรพสามิต
 -  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  (ครั้งที่  1/2562)  หน้าที่  4  ลําดับที่  15
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ
8,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้   
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา
27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  170  ลําดับที่  11
(สํานักปลัด)
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เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ  LED  ขาวดํา  ชนิด  Network
แบบที่  1  (28  หน้า/นาที)

จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
8,900  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้   
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
 - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  170  ลําดับที่  10
(สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  และนําข้อมูลที่ได้
รับ
ไปปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียน
ที่ปรึกษา  พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  142  ลําดับที่  2  
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,972,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,130,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,130,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,742,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  5  อัตรา  ดังนี้  
  (1)  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
  (2)  นักวิชาการคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
  (3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
  (4)  นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
  (5)  เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545  
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มตางๆ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000
 บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้   
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง  ระดับต้น  อัตราเดือนละ
3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559   
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้   
  (1)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  
  (2)  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2558
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  12  เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้   
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 821,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 354,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  280,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
เชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะ
กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมงานและบุคคลหรือคณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
และหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว156
ลงวันที่  19  กันยายน  2560   
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก  พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน
ได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562   
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก  พนักงานสวน
ตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549   
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุ
คาจ้างถายเอกสาร  คาจ้างเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ
คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาธรรมเนียมตางๆ
และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง     
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  คาลงทะเบียนตางๆ  คาผานทางดวนพิเศษ
และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝก
อบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคลที่องคการบริหารสวน
ตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561   
(กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
เชน  คาจ้างเหมาบริการบุคคล  เพื่อจัดทําแบบสํารวจข้อมูลเกี่ยว
กับที่ดิน
จัดทําแบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง  และแบบข้อมูลเกี่ยว
กับ
อาคารชุด  คาวัสดุและอุปกรณตางๆ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2550
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.3/ว462  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ  2551
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว67
ลงวันที่  9  มกราคม  2555
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท  0808.3/ว483  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  143  ลําดับที่  4
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  รถจักรยานยนต
โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นคาซอมบํารุง
ปกติ
หรือคาซอมกลาง  โดยไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑขนาดใหญ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 82,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถ
จักรยานยนต  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

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

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

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตรา
ไปรษณียากร
คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 10,000 บาท

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

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  2
  หลังๆ  ละ
5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
 - มีมือจับชนิดบิด   
 - มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น   
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)
 - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  171  ลําดับที่  20  
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 309,500 บาท

งบบุคลากร รวม 159,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,500 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน  1  อัตรา   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2558
(สํานักปลัด) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  12  เดือน   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
. 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกทบทวนอาสา
สมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ขององคการบริหารสวนตําบล
ขามสะแกแสง  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  
คาเชาที่พัก  คาจ้างเหมารถรับสง  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  119  ลําดับที่  1  
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ให้แก  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ. 2560   
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณไฟฟ้า
คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0804.5/ว1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1346  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  119  ลําดับที่  2
(สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณไฟฟ้า
คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0804.5/ว1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1346  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  119  ลําดับที่  3
(สํานักปลัด)

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

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  เครื่องแตงกายของเจ้า
หน้าที่
ประจําศูนย  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย  ฝ่ายพลเรือน  (อป
พร.)
ขององคการบริหารสวนตําบล  ชุดดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เสื้อ  กางเกง  เข็มขัด  หมวก  รองเท้า  เสื้อยืด  ชุดผจญ
เพลิง  ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560   
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน  เครื่องดับเพลิงเคมี
คาจ้างเติมน้ํายาเคมีในเครื่องดับเพลิง  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,719,350 บาท

งบบุคลากร รวม 1,249,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,249,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 632,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้  
  (1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน 1  อัตรา
  (2)  ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ให้แกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน  42,000  บาท   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจํา  ให้แก  ลูกจ้างประจํา  ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา    
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินรายได้ของ  อบต.)
(2)  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.))
(3)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
(1)  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินรายได้ของ  อบต.)
(2)  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
(จายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.))
(3)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 1,292,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล  ครูผู้ดูแลเด็ก  ลูกจ้างประจํา   
และพนักงานจ้าง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก  พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน
ได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก  พนักงานสวน
ตําบล
ครูผู้ดูแลเด็ก  และลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 360,550 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างผู้ดูแลเด็ก
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คาจ้างถายเอกสาร  คาจ้างเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน
คาธรรมเนียมตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา
คาจ้างเหมาการติดตั้งระบบโทรคมนาคมและระบบอินเตอรเน็ต
คาจ้างเหมาดําเนินการสร้างขายสายสื่อ
สัญญาณ  (Optical  Fiber)
คาจ้างเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอรพร้อมอุปกรณตางๆ
คาจ้างเหมาพาหนะนําเด็กเล็ก  ศพด.  ไปสถานพยาบาล
และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  คาลงทะเบียนตางๆ  คาผานทางดวนพิเศษ
และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝก
อบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคลที่องคการบริหารสวน
ตําบล
มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 270,550 บาท
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   คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  171,500  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  จํานวน  35  คนๆ  ละ  20
  บาท  รวม  245  วัน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   คาจัดการเรียนการสอน  (คาเงินรายหัวนักเรียน)
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  เป็นเงิน  59,500  บาท   
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก
(อายุ  2-5  ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ  ละ  1,700  บาท/ป
เชน  การจัดหาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   คาหนังสือเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  เป็นเงิน  7,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ ละ  200  บาท/ป   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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   คาอุปกรณการเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  7,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับ
เด็กเล็ก
(อายุ  3-5  ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง
จํานวน  35  คนๆ  ละ  200  บาท/ป   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   คาเครื่องแบบนักเรียน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  10,500  บาท  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับ
เด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแก
แสง
จํานวน  35  คนๆ  ละ  300  บาท/ป   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
   คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
เป็นเงิน  15,050  บาท  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับเด็กเล็ก  (อายุ  3-5  ป)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ขามสะแกแสง  จํานวน  35  คนๆ  ละ  430  บาท/ป   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  132  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  โต๊ะ  เก้าอี้  อาคาร
และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง  โดยไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษา   
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 830,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ
สายไฟฟ้า  ฟิวส  สวิตซเปิด-ปิด  แบตเตอรี่วิทยุสื่อ
สาร  ไมโครโฟน  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาฯ
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  จาน  แก้ว  ช้อน  ถาด
หลุม  กระติกน้ํา
ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  น้ํายาล้างห้องน้ํา  สบู  ผงซักฟอก  กระดาษ
ชําระ
เครื่องนอนสําหรับเด็กเล็ก  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ้า
หม
น้ําดื่ม  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 760,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล  เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  (สพฐ.)
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง   
จํานวน  35  คน  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  67,100  บาท   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  132  ลําดับที่  2
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)
จํานวน  362  คน  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  693,700
  บาท  ได้แก
โรงเรียนบ้านหนุก  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)  และโรงเรียนบ้านหนองจาน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  132,133  ลําดับที่  3 
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้าง  เชน  ไม้  สี  ทอ  ปูน
ซีเมนต  กระเบื้อง
สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  จอบ  เสียม  สิ่ว  สวาน  เลื่อย  ตลับ
เมตร
โถส้วม  อางล้างมือ  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  จ้างทําหรือทําเอง  ซึ่งวัสดุโฆษณาและเผย
แพร
ประชาสัมพันธ  เชน  วารสาร  แผนพับ  ไม้อัด  ไวนิล  สี  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

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

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

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร)
คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  คาจัดทําเว็บไซต
คาโดเมนเนม  คาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต  คาบริการปรับปรุง
และสํารองข้อมูล  รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ
เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง  สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น
และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 178,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 178,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบแขวน จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบ
แขวน
(ติดตั้งภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง)
จํานวน  5  เครื่องๆ  ละ  30,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - ขนาดไมต่ํากวา  20,000  บีทียู
 - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
 - มีความสามารถในการทําความเย็น  ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร  5
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวย
สงความเย็น  และหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ประกอบด้วย
อุปกรณ  ดังนี้
สวิตซ  1  ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สาย
ไฟยาว
ไมเกิน  15  เมตร
 - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  172  ลําดับที่  28
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร   All  In  One  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง ๆ  ละ  17,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้   
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz
จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 3 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  172  ลําดับที่  30
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ
8,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้   
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา
27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  172  ลําดับที่  31
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,521,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 73,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ
ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาเชาเวที  คาเชาเครื่อง
เสียง
คาเชาเต็นท  คาเชาเครื่องเด็กเลน  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร
วาง
และเครื่องดื่ม  คาของรางวัลการแขงขัน  คาการแสดงนักเรียน
คาตกแตงสถานที่  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  120  ลําดับที่  1   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ
สําหรับเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่  เพื่อเสริมสร้างประสบการณสําหรับเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. ขามสะแกแสง  เชน  คาจ้างเหมายาน
พาหนะ
คาบัตรผานประตูเข้าชมสวนสัตว  คาบัตรผานเข้าชมการแสดง
ความสามารถของสัตว  คาบัตรรถไฟนําชมสัตว  คาป้ายโครงการ
คาวัสดุ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  145  ลําดับที่  3   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,448,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,448,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 1,448,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    
ระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปที่  6  ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล
จํานวน  362  คนๆ  ละ  20  บาท/วัน  รวม  200  วัน
เป็นเงิน  1,448,000  บาท  ให้แก  โรงเรียนบ้านหนุก
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ)
และโรงเรียนบ้านหนองจาน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0816.2
/ว3274
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  133  ลําดับที่  4
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 481,400 บาท

งบบุคลากร รวม 481,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 481,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 24,000 บาท     
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้   
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2558
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  12  เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(สํานักปลัด)

งานโรงพยาบาล รวม 18,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยฝกอบรมให้ความรู้แกประชาชน
เยาวชน
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คา
สมนาคุณวิทยากร
คาเอกสารประกอบการอบรม  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0816.5/ว2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.6/ว3188
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  122  ลําดับที่  4   
(สํานักปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 613,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 613,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างเหมาในการ
สํารวจ
ข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว  ทั้งที่มีเจ้าของ  และไมมีเจ้าของใน
เขต
องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  โดยทําการสํารวจปละ 2
 ครั้ง
(ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม  และครั้งที่  2  ภายในเดือน
มิถุนายน)
คาจ้างฉีดพนหมอกควัน  และคาจ้างเหมาอื่นที่เกี่ยวข้อง     
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561   
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561   
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เชน  คาน้ํามันสําหรับฉีดพนหมอกควัน  คาป้ายโครงการ
คาจ้างเหมาฉีดพนหมอกควัน  คาทรายอะเบท   
คาน้ํายาพนหมอกควัน  คาวัสดุ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
  มาตรา  67 (3)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  121  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  เชน  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
คาไซริงค  คาเข็มฉีดยา  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว0120  ลงวันที่  12  มกราคม  2560   
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561   
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท  0810.5/ว4052  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  121  ลําดับที่  2
(สํานักปลัด)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีฯ

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารีฯ  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
กลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  124  ลําดับที่  7
(สํานักปลัด)

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารขยะ
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน
การบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน  เชน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  154  ลําดับที่  2
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  123  ลําดับที่  6
(สํานักปลัด)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  124  ลําดับที่  8
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  เครื่องพนหมอกควัน  และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยของ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  ยา  เวชภัณฑ  น้ํายาตางๆ   
วัสดุอุปกรณสําหรับการแพทยและปฐมพยาบาล  เคมีภัณฑ
น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย  ทรายอะเบท  ไซริงค  เข็มฉีดยา
ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาฟนฟูสมรรถภาพสําหรับผู้พิการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาฟนฟู
สมรรถภาพ
สําหรับผู้พิการ  โดยการฝกอบรมให้ความรู้แกผู้พิการ
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คา
สมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  125  ลําดับที่  2   
(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,082,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,459,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,459,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,114,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
  (1)  ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา
  (2)  นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา
  (3)  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว  และเงินเพิ่มตางๆ
ให้แก  พนักงานสวนตําบล จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000
 บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้   
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง  ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500
 บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 259,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหนง  ดังนี้
  (1.1)  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง  ดังนี้
  (2.1)  คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2558
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  12
  เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 582,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก  พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน
ได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก  พนักงานสวน
ตําบล
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2549
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  คาจ้างเหมาบริการใน
การ
ปฏิบัติงานชางและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  คาจ้างถายเอกสาร
คาจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน
คาธรรมเนียมตางๆ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปา
คาจ้างเหมาการติดตั้งระบบโทรคมนาคม  และระบบอินเตอรเน็ต
คาจ้างเหมาดําเนินการสร้างขายสายสื่อ
สัญญาณ (Optical  Fiber)
คาจ้างเหมาการวางระบบภายในคอมพิวเตอร
พร้อมอุปกรณตางๆ  และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว1536
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  คาลงทะเบียนตางๆ  คาผานทางดวนพิเศษ
และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝก
อบรม  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคลที่     
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561   
(กองชาง)

คาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต อบต. ขามสะแกแสง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน/
ตรวจสอบแนวเขต  ในเขต  อบต. ขามสะแกแสง   
เพื่อจัดทําหนังสือสําหรับที่หลวง  (นสล.)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผนดิน
สําหรับพลเมืองใช้รวมกัน  พ.ศ.  2553  ข้อ 13   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  147  ลําดับที่  1   
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ
สายไฟฟ้า  ฟิวส  สวิตซเปิด-ปิด  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร
ไมโครโฟน  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

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

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

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  โทรเลข  ธนาณัติ  ดวงตรา
ไปรษณียากร
คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(กองชาง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร)
คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  คาจัดทําเว็บไซต
คาโดเมนเนม  คาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต  คาบริการปรับปรุง
และสํารองข้อมูล  รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ
เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง  สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น
และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาว  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 40,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  2
  หลังๆ  ละ
5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
 - มีมือจับชนิดบิด   
 - มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น   
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)
 - ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2561  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  171  ลําดับที่  25  
(กองชาง)
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ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง  จํานวน  2  อันๆ ละ
5,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 - เนื้อเทปเป็นไฟเบอรใยแก้วอยางดี
 - เทปวัดระยะทางไฟเบอรใยแก้ว  ความยาว  50  เมตร
 - เทปมีขนาดกว้าง 13 มิลลิเมตร หนาไมน้อยกวา 0.5 มิลลิเมตร
 - มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบงยอยทุก 2
 มิลลิเมตร
ตัวเลขแบงขีดตัวใหญกํากับทุก ๆ 10 เซ็นติเมตร
 - มีหนวยวัดเป็นมาตราเมตริกและนิ้วบนเส้นเทป
 - มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปพันเก็บได้
 - มีปลายแหลมสามารถจรดลงพื้นได้
เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งตามราคาในจังหวัด   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2
/ว1989
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  171  ลําดับที่  24
(กองชาง)
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ไม้สต๊าฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก  จํานวน  1
  ชุดๆ ละ
5,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  -  ทําด้วยอลูมิเนียมอยางดี
  -  มีความยาว  5  เมตร  สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
  -  มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้งเป็นตัวเลข โดยแบงชองๆ ละ 1
 เซนติเมตร
มีเลขกํากับทุก 10 เซนติเมตร
  -  มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
  -  มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
  -  สีที่ขีดแบงเป็นสีดําสลับแดงทุกๆ  1  เมตร
  -  มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านลาง
  -  ทอนลางสุดมีความกว้างไมน้อยกวา  5  เซนติเมตร
และหนาไมน้อยกวา  2.8  เซนติเมตร
เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งตามราคาในจังหวัด   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.  0808.2
/ว1989
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  171  ลําดับที่  23
(กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink  Tank  Printer)

จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ
8,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้   
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา
27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  171  ลําดับที่  26
(กองชาง)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer)  สําหรับกระดาษขนาด  
A3

จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  6,300  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้   
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมน้อยกวา 30 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอ
นาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา
17 หน้าตอนาที (ppm) หรือ  8.1 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
 - ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  171  ลําดับที่  27
(กองชาง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,335,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  เชน  งานสํารวจ  ออกแบบ
งานควบคุมการกอสร้าง  งานระวางบรรทุก
และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  กล้องวัดระดับ  ไฟฟ้า  ถนน  และทรัพยสินอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง
ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติ  หรือคาซอมกลาง  โดยไมรวมถึง
คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้าง  เชน  ไม้  ค้อน  ตะปู  เลื่อย  ทอ
ปูนซีเมนต  กระเบื้อง  สังกะสี  ตลับเมตร  ยางมะตอยสําเร็จรูป
หินคลุก   ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต  เครื่อง
จักรกล
และอื่นๆ  ที่  อบต. ขามสะแกแสง  ขอรับการสนับสนุนจากหนวย
งานอื่น
เพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่  อบต.
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,976,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,976,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (คา  K)  ให้แก
ผู้ประกอบอาชีพงานกอสร้างที่ทําสัญญาแบบปรับราคา
ได้  (คา  K)
กับองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่  กค (กวจ)  0405.2/ว 110  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  118  ลําดับที่  78
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านขาม หมูที่ 1 จํานวน 138,000 บาท

- เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการชวงที่ 1 ในข้อบัญญัติงบ
ประมาณฯ ป 2562
(โครงการกอสร้างถนน  คสล. จากถนน  คสล. เดิมถนนสายหน้า
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง  (ถนนขาม 3 ซอย 14))  ไปทาง
ทิศใต้
ถึงคลองระบายน้ําห้วยรวม
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  59.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  236.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหลทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15
  เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  96  ลําดับที่  2
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านนามาบ หมูที่ 5 จํานวน 222,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2562
(โครงการกอสร้างถนน คสล. ข้างบ้านเลขที่  111/1
บ้านนายสงัด  มุงพูนกลาง)  ไปทางทิศใต้
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  95.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  380.00  ตารางเมตร
พร้อมลงไหลทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15
  เมตร
ทั้งสองข้างทาง
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  101  ลําดับที่  21
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านโนนสะอาด หมูที่ 15 จํานวน 157,000 บาท

- เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2562
(โครงการกอสร้างถนน  คสล. ข้างบ้านเลขที่  172
บ้านนายมงคล  ดังกลาง)  ไปทางทิศเหนือ  ถึงข้างบ้านเลข
ที่  174
บ้านนายทรงเครื่อง  มุงพิงกลาง
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  67.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  268.00  ตารางเมตร   
พร้อมลงไหลทางลูกรัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  หนา  0.15
  เมตร
ทั้งสองข้างทาง   
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  115  ลําดับที่  67
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านริมบึง หมูที่ 14 จํานวน 66,000 บาท

- เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2562
(โครงการกอสร้างถนน คสล. ข้างบ้านเลขที่ 11 บ้านนางสําเนา ดี
สวน)
ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างบ้านเลขที่ 8 บ้านนายประสิทธิ์ ขัน
กลาง
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  39.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  117.00  ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  114  ลําดับที่  63
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังบดอัดแนนภายในหมูบ้านโนนแจง หมูที่ 
12

จํานวน 167,000 บาท

 - เริ่มจากข้างประปาหมูบ้านโนนแจง
(ฝั่งด้านทิศตะวันออกของบึงหนองโป่ง) ไปทางทิศเหนือ
ถึงข้างที่ดินนายอิทธิ  ยังกลาง
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  450.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,800.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  111  ลําดับที่  55
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านคู หมูที่ 9 จํานวน 265,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2562
(โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนจากประปาหมูบ้าน)
ไปทางทิศใต้  ถึงสามแยกถนนลูกรัง  (ลําคลองสาธารณะ)
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  352.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,408.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน     
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  106  ลําดับที่  38
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านดานช้าง หมู
ที่ 6

จํานวน 199,000 บาท

 - เริ่มจากสามแยกข้างวัดบ้านหนุกด้านทิศใต้
(ถนนเรียบเหมืองวัดบ้านหนุก)  ไปทางทิศเหนือ
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  350.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,050.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  103  ลําดับที่  28
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านโนนหญ้าคา 
หมูที่ 7

จํานวน 301,000 บาท

- เริ่มจากข้างสระน้ําโคกหนองตะคร้อ  ไปทางทิศตะวันตก
ถึงสามแยกที่สาธารณะประโยชนของหมูบ้าน
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,600.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2562)  หน้าที่  8  ลําดับที่  33
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านบุละกอ หมู
ที่ 10

จํานวน 211,000 บาท

 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 71  บ้านนายแสง  หวังกลุมกลาง  ไป
ทางทิศใต้
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  320.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,120.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  108  ลําดับที่  45
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านสะแกราษฎร
หมูที่ 3

จํานวน 211,000 บาท

 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  371  บ้านนายวิสูตร  ยอดอาหาร
ไปทางทิศตะวันออก
ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  440.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,100.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  100  ลําดับที่  15
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านหนองจาน 
หมูที่ 11

จํานวน 281,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2562
(โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนข้างที่นานางหมวย  พิณ
ขุนทด)
ไปทางทิศเหนือ  ถึงฝายโกรกงูเขียว
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  425.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,487.50  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  108  ลําดับที่  46
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านหนองมะคา
หมูที่ 13

จํานวน 226,000 บาท

 - เริ่มจากข้างที่ดินนายวิชิต  วาดโคกสูง  ไปทางทิศตะวันออก
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  300.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,200.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  113  ลําดับที่  61
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนภายในหมูบ้านห้วยฉลุง หมู
ที่ 8

จํานวน 264,000 บาท

 - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  ป  2562
(โครงการกอสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนนข้างที่นา
นางสาวเรไร  ตอดานกลาง)  ไปทางทิศใต้
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15
  เมตร
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  1,400.00  ตารางเมตร
เกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแนน 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต. ขามสะแกแสง)
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  105  ลําดับที่  35
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบ้านริมบึง หมูที่ 14 จํานวน 92,000 บาท

 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่  130  บ้านนางวนาลี  ยังกลาง
ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขที่ 50 บ้านนายบุญชวย หวังหมู
กลาง
ชนิด  ก-30  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร
ยาว  40.00  เมตร  ลึก  0.30  เมตร
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่  ทถ-5-301)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
และมาตรา 68 (3)       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  114  ลําดับที่  65
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบ้านหนุก หมูที่ 4 จํานวน 166,000 บาท

 - เริ่มจากข้างศาลาพอทอง  แมทิม  มุงพูนกลาง ไปทางทิศเหนือ
ชนิด  ก-30  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร
ยาว  72.00  เมตร  ลึก  0.30  เมตร   
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ  อปท.
แบบเลขที่  ทถ-5-301)   
 - ป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามสะแกแสง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)
และมาตรา 68 (3)       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  100  ลําดับที่  18
(กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 59,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 59,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้านสันติสุข
หมูที่ 2

จํานวน 59,500 บาท

 - เริ่มจากทางแยกข้างที่ดินนางศิริลักษณ  วรากลาง
ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขที่ 446 บ้านนายศุภชัย จารึก
กลาง
ระยะทาง  190.00  เมตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (2)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3616
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1/2562)  หน้าที่  8  ลําดับที่  8
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 98,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต. หวงใยใสใจผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  อบต. หวงใยใสใจผู้
สูงอายุ
โดยฝกอบรมให้ความรู้แกผู้สูงอายุ  ด้านการดูแลสุขภาพรางกาย
การพัฒนาจิตใจ  และด้านการอยูรวมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุ
และครอบครัว  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลาง
วัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ   
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  126  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)

โครงการฝกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้  ให้แก  กลุมสตรี  ผู้สูงอายุ  เยาวชน    
และประชาชนทั่วไป  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน   
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  151  ลําดับที่  1   
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพสตรี
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือขายสตรี  และสงเสริมบทบาท
สตรี
ในการพัฒนาชุมชน  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
กลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  126  ลําดับที่  2
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอยางยั่งยืน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชีพอยางยั่งยืน  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คา
สมนาคุณวิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0891.4/ว1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  152  ลําดับที่  4
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
และเสริมสร้างความเข้าใจใน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณ
วิทยากร
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  148  ลําดับที่  3
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

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

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธอําเภอขามสะแกแสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธอําเภอขามสะแกแสง   
เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  คายานพาหนะ  คาอุปกรณ
กีฬา
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  128  ลําดับที่  3   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง
เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาเงินรางวัล  ถ้วยรางวัล
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุจัดเตรียมสนามการแขงขัน
คาอุปกรณกีฬา  คาเชาเครื่องเสียง  คาอาหารและเครื่องดื่มนัก
กีฬา
คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  คาวัสดุจัดทําเกียรติบัตร  คาใช้จาย
ในพิธีเปิด-ปิดการแขงขันกีฬา  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  128  ลําดับที่  1
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เชน  คาเสื้อกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  คาป้าย
โครงการ
คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  คาวัสดุและอุปกรณกีฬาที่ใช้ในการฝกซ้อม
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  128  ลําดับที่  2   
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพริก
และของดีอําเภอขามสะแกแสง  เชน  คาจ้างเหมาจัดทําโครง
สร้าง
คาผลผลิตทางการเกษตร  คาจ้างเหมาตกแตงริ้วขบวนพร้อมการ
แสดงประกอบริ้วขบวน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาเชารถ  คาเชา
เครื่องเสียง
คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  คาอาหารและเครื่องดื่มผู้รวมงาน  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  138  ลําดับที่  2    
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร
การแสดงพื้นบ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพรการแสดงพื้นบ้าน  ให้แก
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  เชน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  138  ลําดับที่  4
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

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

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0891.4/ว164  ลงวันที่  26  มกราคม  2558   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  156  ลําดับที่  3   
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน  พันธุพืช  พันธุ
สัตว  ดิน  ปุ๋ย  มีด
กรรไกร  จอบ  เสียม  ฯลฯ   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
(สํานักปลัด) 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลด้วยการปลูกต้นไม้  การปลูก
หญ้าแฝก
เชน  คาอาหารกลางวัน  คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง  คาเชาเครื่องเสียง
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  156  ลําดับที่  1
(สํานักปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,629,100 บาท

งบกลาง รวม 15,629,100 บาท
งบกลาง รวม 15,629,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 122,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตร  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5
ของคาจ้างพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจ้างชั่ว
คราว  เป็นเงิน
2,437,930  บาท  คิดเป็นเงิน  122,000  บาท  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533
หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557     
และหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ดวนที่สุด
ที่  มท  0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย  ตาย
หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง  โดยคํานวณ
ในอัตราร้อยละ  0.2  ของคาจ้างทั้งป  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้แกผู้สูงอายุในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล  โดยจายให้รายละในอัตรา
แบบขั้นบันได/เดือน  รวม  12  เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.6/ว2927  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  130  ลําดับที่  1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,446,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  ให้แกคนพิการในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล  โดยจายให้รายละ  800  บาท/เดือน
รวม  12  เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.6/ว2927  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  130  ลําดับที่  2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส
ให้แกผู้ป่วยโรคเอดสในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
จํานวน  2  ราย  โดยจายให้รายละ  500  บาท/เดือน  รวม  12
  เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.6/ว2927  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  130  ลําดับที่  3

สํารองจาย จํานวน 969,700 บาท
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เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสวนรวม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ 19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0313.4/ว667
ลงวันที่  12  มีนาคม  2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว3215
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว0684
ลงวันที่  8  กุมภาพันธ  2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.7/ว6768
ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว516  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1632  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว4014  ลงวันที่  12  ธันวาคม  2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1482  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.5/ว305  ลงวันที่  22  มกราคม  2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว588  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ  2562
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หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.4/ว1273  ลงวันที่  25  มีนาคม  2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0810.3/ว6884  ลงวันที่  1  เมษายน  2562

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราไมน้อยกวาร้อย
ละ  50
ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ตามข้อ  7  (1)  กรณีรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา  20  ล้านบาท   
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561
และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  131  ลําดับที่  5

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น
(กบท.)  จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณราย
จาย
ประจําป  ในอัตราร้อยละ  1  โดยไมต้องนํารายรับประเภท
พันธบัตร    
เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน  มารวมคํานวณ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น
พ.ศ. 2500
 - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว29  ลงวันที่  12
  กรกฎาคม  2560  
 - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น
ที่  มท  0808.5/ว30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560  
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5
/ว2305
ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

122,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,700,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

209,000

สํารองจ่าย 969,700

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,446,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

160,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

122,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,700,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

209,000

สํารองจ่าย 969,700

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,446,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,750,400 2,750,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 259,200 148,400 324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

20,300 11,100 36,000

เงินเดือนพนักงาน 1,114,200 297,900 632,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 214,600

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 48,000 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 3,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 410,000 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 158,600 1,411,330 2,301,530

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 118,000 166,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

900 68,100 136,400

เงินเดือนพนักงาน 4,244,700 6,289,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 214,600

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 81,600 126,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 280,000 340,000

ค่าเช่าบ้าน 276,000 372,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 33,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 520,000 1,030,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

50,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ที่/ทางสาธารณ
ประโยชน์/ตรวจสอบ
แนวเขต
ในเขต อบต. ขามสะแก
แสง

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการ อบต. ห่วงใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์อําเภอขาม
สะแกแสง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

49,000 49,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

350,000 430,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ที่/ทางสาธารณ
ประโยชน์/ตรวจสอบ
แนวเขต
ในเขต อบต. ขามสะแก
แสง

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000 5,000

โครงการ อบต. ห่วงใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์อําเภอขาม
สะแกแสง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

120,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

70,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาหรือผู้
บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

65,000

โครงการจัดงานวันพริก
และของดีอําเภอขาม
สะแกแสง

300,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

120,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

70,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาหรือผู้
บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

900,000 900,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

65,000

โครงการจัดงานวันพริก
และของดีอําเภอขาม
สะแกแสง

300,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

135,000 135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีฯ

120,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

18,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร 
อบต.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีฯ

120,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

18,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

5,000 5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

5,000 5,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร 
อบต.

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการธนาคารขยะ
ชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้

18,000

โครงการพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพสําหรับผู้
พิการ

12,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์
สําหรับเด็กเล็ก (ศพด.)

8,000

โครงการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

35,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการธนาคารขยะ
ชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
การพัฒนาท้องถิ่น

227,000 227,000

โครงการฝึกอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้

18,000

โครงการพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพสําหรับผู้
พิการ

12,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์
สําหรับเด็กเล็ก (ศพด.)

8,000

โครงการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

35,000

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และการเผยแพร่
การแสดงพื้นบ้าน

20,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

60,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสตรี

20,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีพอย่างยั่งยืน

15,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

270,550

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และการเผยแพร่
การแสดงพื้นบ้าน

20,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

60,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสตรี

20,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีพอย่างยั่งยืน

15,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

270,550

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า  กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และเสริมสร้างความ
เข้าใจใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 390,000 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 3,000 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 270,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 760,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า  กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และเสริมสร้างความ
เข้าใจใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000 630,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000 85,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 85,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 235,000 535,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 760,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 95,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกส่วน  แบบแขวน

153,000

ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 11,000

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อน  แบบกระจกใส  
3  ชั้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000 420,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 27,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 250,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

38,500 68,500

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 495,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกส่วน  แบบแขวน

153,000

ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 11,000

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 10,000 10,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อน  แบบกระจกใส  
3  ชั้น

3,200 3,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์   
All  In  One  สําหรับ
งานสํานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
(Ink  Tank  Printer)

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
(Ink  Tank  Printer)

8,000 8,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
 (Inkjet  Printer)  
สําหรับกระดาษขนาด  
A3

6,300

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

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์   
All  In  One  สําหรับ
งานสํานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
(Ink  Tank  Printer)

8,000 8,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
(Ink  Tank  Printer)

16,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
 (Inkjet  Printer)  
สําหรับกระดาษขนาด  
A3

6,300

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

17,800 17,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถจักรยานยนต์

รถบรรทุก  (ดีเซล)  
ขนาด  1  ตัน

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 10,000

ไม้สต๊าฟ 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
ขาม หมู่ที่ 1

138,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้านนา
มาบ หมู่ที่ 5

222,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 15

157,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้านริม
บึง หมู่ที่ 14

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถจักรยานยนต์ 56,000 56,000

รถบรรทุก  (ดีเซล)  
ขนาด  1  ตัน

868,000 868,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 10,000

ไม้สต๊าฟ 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
ขาม หมู่ที่ 1

138,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้านนา
มาบ หมู่ที่ 5

222,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 15

157,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้านริม
บึง หมู่ที่ 14

66,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นภายใน
หมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 
12

167,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9

265,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่
ที่ 6

199,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านโนนหญ้าคา 
หมู่ที่ 7

301,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 
10

211,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านสะแกราษฎร์
หมู่ที่ 3

211,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นภายใน
หมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 
12

167,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9

265,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่
ที่ 6

199,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านโนนหญ้าคา 
หมู่ที่ 7

301,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 
10

211,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านสะแกราษฎร์
หมู่ที่ 3

211,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านหนองจาน 
หมู่ที่ 11

281,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านหนองมะค่า
หมู่ที่ 13

226,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่
ที่ 8

264,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14

92,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4

166,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านหนองจาน 
หมู่ที่ 11

281,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านหนองมะค่า
หมู่ที่ 13

226,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอัดแน่นภาย
ในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่
ที่ 8

264,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14

92,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4

166,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

18,000 18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ํา
ภายในหมู่บ้านสันติสุข
หมู่ที่ 2

59,500

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1,448,000

รวม 15,629,100 45,000 430,000 98,000 6,418,300 12,000 1,112,400 4,240,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าแรงต่ํา
ภายในหมู่บ้านสันติสุข
หมู่ที่ 2

59,500

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1,448,000

รวม 439,500 14,658,350 43,083,000
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