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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 
อ าเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
                 ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น 32,500,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น  
แผนงานบร ิหาร งานทั่วไป 

 
งานบร ิหารทั่วไป รวม 12,861,074 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,570,918 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,953,120 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      
  - เงินเดือนนายก  จ านวน  244,800  บาท 

- เงินเดือนรองนายก จ านวน 269,280  บาท 
      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  -  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก  จ านวน 21,000  บาท   

-  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก  จ านวน  21,120  บาท 
      



   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  - เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายก  จ านวน 21,000 บาท 

- เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายก จ านวน 21,120 บาท 
      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  - เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.ตามที่กฏหมายก าหนด
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท 

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,268,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสมบูรณ์ดังนี้ 

-  ประธานสภาฯ  จ านวน  1 อัตรา   
-  รองประธานสภาฯ จ านวน จ านวน 1 อัตรา   
-  สมาชิกสภาฯ จ านวน 23  อัตรา    

-  เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 อัตรา   

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,617,798 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,318,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน

ต าบลจ านวน    อัตรา  ได้แก่  
1.ส านักงานปลัด    

      



(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา      
(2)  นักบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา     

(3)  นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา     
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา     

(5)  นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา     
(6)  นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา  
2.กองคลัง 

(1) ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
(2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 

(3) เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา   

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 109,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่   

(1)  พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ

ส าหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่   
ส านักปลัด   
1. ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (อัตราเดือน

ละ 14,000 บาท) จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 168,000 บาท  
2. ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท) จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท     

      



กองคลัง 
1. ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   จ านวน  1 อัตรา (อัตราเดือน

ละ 3,500 บาท) จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 240,240 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า

ให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,598,238 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ได้แก่  
ส านักปลัด  

(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 5 อัตรา  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   
- ผู้ช่วยเจ้าพันกงานธุรการ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกัน 
- พนักงานขับรถยนต์ 

- พนักงานขับรถยนต์ 
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  
- นักการภารโรง 

- คนสวน 

      



- คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 
กองคลัง 

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 100,020 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่   

(1)  พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  
      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,590,056 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 634,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จ านวน 490,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล      

(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี)ให้พนักงานส่วนต าบล /ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป       
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการที่ต้ังตามกฏหมาย (หนังสือ

      



ที ่นม 0037.2/722 ลว.28 ก.พ.54)        
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.กรณีได้รับค าสั่ง

ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร.หรือนอก
ที่ต้ัง อปพร. หรือนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร. ในการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ฯลฯ (หนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3795)       ลว 17 พ.ย. 52)  
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
(6) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ บุคคลหรือ
คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง บุคคลหรอคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 4,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง
ทั่วไปที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  หรือ
วันหยุดราชการ   

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างที่มี       



สิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ   

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบของ
ทางราชการ 

      

   
ค ่าใชส้อย รวม 1,335,056 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 435,056 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น 
- ค่าถ่ายเอกสาร   
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ     
- ค่าเบี้ยประกัน     

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
- ค่าซักฟอก    
- ค่าระวางรถบรรทุก    

- ค่าเช่าทรัพย์สิน     
-  ค่าก าจัดสิ่งปฎิกูล    

-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ

      



สิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
- ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ   

- ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ    
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฎิบัติงานในส านักงาน 

- ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา 
-  ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ได้แก่ รถยนต์ส านักงาน รถบรรทุก
น้ าอเนกประสงค์ รถกู้ชีพ กู้ภัย รถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ    

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 160,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและ

นอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน

พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง  ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู

งาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    

      



    
โครงการจัดกิจกรรมวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีร่วมกับอ าเภอคง จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันฉลองชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารีร่วมกับอ าเภอคง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องด่ืม ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  หน้า 83 ล าดับที่ 13  

      

    
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่า
ปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 - 2565)  หน้า 81 ล าดับที่ 9 

      

    

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน ฯลฯ ของอบต.ขามสมบูรณ์                . 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนง.
จ้าง ฯลฯ ของอบต.ขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมา

ต่างๆ ค่าของที่ระลึกส าหรับมอบให้แก่หน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน

      



และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  หน้า 77 ล าดับที่ 1  

    
โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์ จ านวน 400,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกต้ัง ตามที่
คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน

ต าแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให้มีการ
เลือกต้ังใหม่ และกรณอ่ืนๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในกา
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์

ต่างๆ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่

จ าเป็นส าหรับท าโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3675   
ลงวันที ่ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ

ปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้า 82 ล าดับที่ 12 

      



    

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้น า ให้กับ
คณะผู้บริหาร      สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 

พนง.จ้างและผู้น าชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าพนง.จ้างและผู้น าชุมชน ของอบต.ขาม
สมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า

78  ล าดับที่ 2 

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา     

สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (อพสธ.)เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
เช่นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร และ

เครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 84 ล าดับที่ 14 

      

    
โครงการอบต.สัญจร จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจร เช่น ค่าจ้างเหมา       



บริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ    

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้า 78 ล าดับที่ 3  

    
โครงการอบรมการจัดท าแผนและประสานแผนแบบบูรณาการสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดท าแผนและประสาน

แผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร

ว่าง และเครื่องด่ืม ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่
3 หน้า 1 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย
ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

 2565) หน้า 79 ล าดับที่ 6 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.
2540 

จ านวน 15,000 บาท 



      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรุ้ตามพรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ   

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 80 ล าดับที่ 8 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้

ปฎิบัติดังนี้ได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานให้ ใช้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติ
ดังนี้           (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่าย
จากค่าใช้สอย 

(2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ  

      

   
ค ่าวัสดุ รวม 360,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหาร
ราชการ เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด กรรไกร ซอง เทปไส คลิป เป็ก เข็มหมุด เทป พีซีแบบ

      



ใส เครื่องเจาะกระดาษกระดาษไวท์บอร์ด น้ าด่ืมส าหรับบริการ
ประชาชน ที่ถูพ้ืน แผนที่ แผนก้ันห้อง พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่อง

ดับเพลิง ฯลฯ และอ่ืนๆเก่ียวกับวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้

กวาด ผงซักฟอก น้ ายาขัดห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาเช็ด
กระจก แปรงขัดพ้ืน สบู่ น้ ายาดับกลิ่น กระติกน้ าร้อน กระติก

น้ าแข็ง ถ้วย จาน ชาม ถาด ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ผ้าปู
โต๊ะ และวัสดุอ่ืนๆที่เก่ียวกับงานบ้านงานครัวรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ

การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปตาม
ระยะเวลาอันสั้น  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่
แรง สายไมล์ เพลา ตลับปืน และยานพาหนะอ่ืนๆที่ใช้กับรถจัก
ยานยนต์รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ฯลฯ หรือ

ตามปกติมี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ

      



เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 170,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ เช่นแก๊สหุง

ต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามัน
จารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรคงทน เช่น เคียว สปริง
เกลอร์ (sprinkler) จอบหมุน จอบพรวน ผานไถกะทะ คราดซ่ี
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง อวนส าเร็จ ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ปุย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว ์อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันุ์สัตว์ วัสดุเพาะ

ช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ  

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆในการเผยแพร่       



ข่าวสารของทางราชการและในการจัดกิจกรรมต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป ม้วน

วีดีโอ และ ค่า ล้างอัดขยายภาพ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปา
ใส่กล้องถ่ายรูป ผ้าเขียนปูาย เทปเปล่า เทปเพลง แผ่น

ซีดี สี เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์มส ไลด์ ฯลฯ   

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  หมึก
พิมพ์ แปูนพิมพ์ เม้าส์ เมมโมรี่ชิปกระดาษต่อเนื่อง ตลับ

ผง หมึก โปรแกรม เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆและวัสดุ
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ฯลฯ ที่อยู่ในประเภทนี้ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ    
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

      

   
ค ่าสาธารณูปโภค รวม 261,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 190,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

ขามสมบูรณ์ รวมทั้งสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ
      



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ส าหรับที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ รวมทั้งสถานที่สาธารณะที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า

หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา

กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนใน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอีเล็กทรอนิกส์   
(GFMIS) ฯลฯ 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า

สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เนต ดาวเทียม รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร

      



อ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาน เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  

  
งบลงทุน รวม 1,665,100 บาท 

   
ค ่าครภุณัฑ  ์ รวม 115,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
โคมไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจัดหาโคมไฟสัญญาณกระพริบพลังงาน

แสงอาทิตย์ จ านวน      2 ชุด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่3 หน้าที่ 47 ล าดับที่ 7 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบต่อขนาด2ก๊อก จ านวน 25,100 บาท 

      

  - เพ่ือจัดหาเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบต่อ

ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 47 ล าดับที่ 9 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง และค่าบ ารุงรักษาอ่ืนๆ 
ฯลฯ 

จ านวน 80,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ า       



อเนกประสงค์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง และค่า
บ ารุงรักษาอ่ืนๆ ฯลฯ 

   
ค ่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 1,550,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสมบูรณ์ 

จ านวน 1,550,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสมบูรณ์  ความกว้าง 15 ม. ยาว 20 ม. จ านวน 1 หลัง ตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนดปรากฏ

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่3 หน้า 7 ล าดับที่ 11 

      

  
งบรายจา่ยอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิจัยประเมินผลความ
พึงพอใจ     
ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม

สมบูรณ์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิจัยประเมินผล

ความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
      



บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 - 2565)  หน้า 82 ล าดับที่ 11   

  
งบเงินอุดหนนุ รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดต้ังสถานที่กลาง "ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น" อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 15,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอบต.คูขาดเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของ"ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-

2565)  หน้า 81  ล าดับที่ 10   

      

 
งานบร ิหารงานคลัง รวม 523,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 523,000 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ขามสมบูรณ์ 
      

   
ค ่าใชส้อย รวม 278,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้                        
- ค่าถ่ายเอกสาร                                 

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                
- ค่าเบี้ยประกัน                                              

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา             
- ค่าซักฟอก                                          

- ค่าระวางรถบรรทุก                         
- ค่าเช่าทรัพย์สิน                            
- ค่าจ ากัดสิ่งปฏิกูล                                       

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจ่ายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพหรือ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ)                                               
- ค่าจ้างเหมาบริการ                                      

      



- ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ                               
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในส านัก              

- ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา      
- ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ                            

- ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ฯลฯ 

        

 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า

ธรรม เนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ที่เดินทางเข้าไปร่วม

อบรม สัมมนา ประชุม ฯลฯ  

      

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ เพ่ือให้บรรลุ
      



วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาคัดลอกระวาง
ที่ดิน ค่าจ้างเหมาต่างฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -

 2565) หน้า 86 ล าดับที ่18 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้

ปฏิบัติ ดังนี้         
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  

(2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 

      

   
ค ่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่าเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการบริหาร

ราชการ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด กรรไกร ซอง เทปใส คลิป เปฺก เข็มหมุด เทป พี ซีแบบ

ใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เครื่องค านวณเลข เครื่องเย็บ
กระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่อง
ดับเพลิง ฯลฯ และอ่ืนๆ เก่ียวกับวัสดุส านักงานรายจ่ายเพ่ือให้

      



ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก

พิมพ์ แปูนพิมพ์ เม้าส์ เมมโมรี่ชิป กระดาษต่อเนื่อง ตลับผง
หมึก โปรแกรมเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆและวัสดุ
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 

 ฯลฯ ที่อยู่ในประเภทนี้ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(กองคลัง) 

      

   
ค ่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

      



แผนงานการร ักษาความสงบภายใน  

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภียั  รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 130,000 บาท 

   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ     

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูาย ค่าจ้าง

เหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -
 2565)  หน้าที่ 87 ล าดับที่5 

      

    

โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม (ทบทวน) ชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ขาม
สมบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน

      



แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่
3  ล าดับที่ 4 

    
โครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับอัคคีภัย จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับ
อัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล ขามสมบูรณ์ เช่น ค่า

วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่า
ปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 - 2565) หน้าที่86 ล าดับที่1 

      

    
โครงการมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ

เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)  หน้าที่87 ล าดับที่3 

      

แผนงานการศ ึกษา 

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,138,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 608,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 608,640 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 407,220 บาท 



      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงาน

การศึกษาระดับต้น)  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) เดือน
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 144,900 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน

จ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1 อัตรา    เดือนละ 12,075 บาท  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานธุรการ (กองการศึกษา) จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 144,900  บาท 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 14,520 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจพนักงานจ้างตามภารกิจ 1  อัตรา  เดือน
ละ 1,210  บาท                 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ (กองการศึกษา) จ านวน 12เดือน เป็นเงิน 14,520  บาท 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 457,000 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 56,000 บาท 



   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับพนักงาน  ส่วนต าบล/ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างที่มี

สิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ   
      

   
ค ่าใชส้อย รวม 336,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 236,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ     

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานใน
ส านักงาน  ค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียน ค่าซักฟอก ค่าก าจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ  ค่า

ติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

      

   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 



      

  - เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่

พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

นิทรรศการ  การแข่งขัน  จัดซ้ือของขวัญ ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 90 ล าดับที่ 2  

      

    
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ เช่น  ค่าปูาย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 91 ล าดับที่ 6  

      

    
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โตไปไม่โกง) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โตไปไม่

โกง) ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าปูาย ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 95 ล าดับที่ 16 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 



      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของกองการศึกษาฯ  ให้สามารถ ใช้งานได้

ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ  โทรทัศน์  เครื่องขยาย
เสียง โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเล่นสนามของเด็ก  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  

      

   
ค ่าวัสดุ รวม 65,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ  แม๊ก หมึก  คลิป กาว ดินสอ ปากกา

ยางลบ ไม้บรรทัด  ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์  น้ าด่ืม  แฟูมเก็บเอกสาร สมุดบัญชี  ลวดเย็บกระดาษ  ธง

ชาติ  ซอง  แบบพิมพ์  น้ ายาลบค าผิด  ฯลฯ   

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง มีด ถ้วย ชาม แก้ว

น้ า  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  แปูง ผงซักฟอก น้ ายาท าความ
สะอาด  ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ เช่น  แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
      



คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 

  
งบลงทุน รวม 73,000 บาท 

   
ค ่าครภุณัฑ  ์ รวม 73,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 56,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง

ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 28,000 บาท เพ่ือติดต้ังที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขาม
สมบูรณ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที3่ หน้า 47 ล าดับ ที ่8 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า19 นิ้ว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง และมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่

      



น้อย กว่า  3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วยปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่

3 หน้า 48 ล าดับที่ 13 

 
งานระดับกอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 3,295,486 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 533,400 บาท 



   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 533,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 293,400 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าปี  ต าแหน่งครู  จ านาน 1 อัตรา 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง

ทั่วไป)  จ านวน  2 อัตรา      

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง        

ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน  2 อัตรา   
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,146,086 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 63,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 53,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ให้กับพนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 



      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ  (กอง

การศึกษา)  
      

   
ค ่าใชส้อย รวม 255,240 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ขามสมบูรณ์  
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 95 ล าดับ

ที ่15  

      

    
กิจกรรมวันไหว้ครู จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น  ค่าปูาย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา

ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ฯลฯ   ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 94 ล าดับที่ 13 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 220,240 บาท 

      

  1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน 32 คน อัตราม้ือละ 20 บาทต่อ
คน   จ านวน 245 วัน                  

      



                                                 ต้ังไว้  156,800 บาท  
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 90 ล าดับที่ 4        

2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)  จ านวน 32 คน จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็ก อัตราคน

ละ 1,700 บาทต่อปี                                      ต้ัง
ไว ้ 54,400  บาท        
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียน

การสอนส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 92 ล าดับ

ที ่7    
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) จ านวน  8  คน จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอัตราคน

ละ 1,130 บาทต่อปี                                      ต้ัง
ไว ้  9,040   บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ดังนี้        

1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี (1,600)       
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี (1,600)      
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี (2,400)       

4. ค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี (3,440) 



ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 97 ล าดับ
ที ่20 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของกองการศึกษาฯ ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ  โทรทัศน์  เครื่องขยาย
เสียง โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเล่นสนามของเด็ก เครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  

      

   
ค ่าวัสดุ รวม 827,846 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 827,846 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืมแก่เด็ก

นักเรียน                               
                                             ต้ังไว ้   73,382.40 บาท  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง จ านวนเด็ก
นักเรียน 32 คน จ านวน 260 วัน ราคานมกล่อง
ละ 7.82 บาท และอบต.ขามสมบูรณ์ ต้ังสมทบให้ 1 บาท รวม

ราคากล่องละ  8.82 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี (2561-2565)  หน้า 91 ล าดับที่ 5        

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืมแก่เด็ก
นักเรียน                              
                                             ต้ังไว ้  754,462.80 บาท 

      



โรงเรียนในเขตต าบลขามสมบูรณ์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี

ที ่6  จ านวน 4 แห่ง  จ านวนเด็ก
นักเรียน 329 คน จ านวน 260 วัน ราคานม กล่อง

ละ 7.82 บาท  และ อบต.ขามสมบูรณ์ ต้ังสมทบให้ 1 บาท 
รวมราคากล่อง
ละ 8.82 บาท (ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2563)  ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(2561-2565)     
หน้า 90 ล าดับที่ 3   

"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น" 

  
งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

   
ค ่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 300,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    

โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่างล้างหน้าแปรง

ฟันส าหรับเด็กปฐมวัย ศพด. อบต.ขามสมบูรณ์ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อเติมปรับปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงอ่างล้างหน้า  แปรงฟันส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบแปลนที่ อบต.ขามสมบูรณ์ ก าหนด ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 108  ล าดับที่ 10   

      



    
โครงการจัดท ารั้วล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ (ต่อ
จากของเดิม) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามแบบแปลนที่ อบต.ขามสมบูรณ์ ก าหนด ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 105  ล าดับที่ 2   

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการจ้างเหมาติดเหล็กดัดประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ขามสมบูรณ์ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการติดต้ังเหล็กดัดประตู
หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบแปลนที่ อบต.ขาม

สมบูรณ์ ก าหนด  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565)  หน้า 106  ล าดับที่ 5  

      

    
โครงการปูกระเบื้องหน้าห้องครัว ศพด. จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูกระเบื้องหน้าห้องครัว ศพด. 

ตามแบบแปลนที่ อบต.ขามสมบูรณ์ ก าหนด ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  หน้า 107  ล าดับที่ 6  

      

  
งบเงินอุดหนนุ รวม 1,316,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 1,316,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา จ านวน 1,316,000 บาท 



ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)      
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ 

จ านวน 4 แห่ง 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-

ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 329 คน อัตราม้ือละ 20 บาทต่อ
คน  จ านวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน  2563) ปรากฏ
อยู่ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  หน้า 96  ล าดับ
ที ่19   1. โรงเรียนปริยัติไพศาล  

2. โรงบ้านขาม  
3. โรงบ้านตะหนอด   
4. โรงเรียนบ้านมะค่า   

"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น" 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 1,752,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 855,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 855,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 617,700 บาท 

        – เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นัก       



บริหารงานสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  – เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ต าแหน่ง นักบริหารงาน

สาธารณสุข 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 195,300 บาท 

      

  – เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตว
บาล จ านวน 1 อัตรา 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 511,000 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 76,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  – เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล / ข้าราชการส่วนท้องถิ่น / พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างทั่วไป  
    

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

        – เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน       



ส่วนต าบล/ข้าราชการส่วนต าบล/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
ค ่าใชส้อย รวม 325,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า

ธรรม เนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนา หรือไป
ติดต่อราชการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง     

      

    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 130,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็น    
    - ค่าถ่ายเอกสาร    

    - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ    
    - ค่าเบี้ยประกัน    

    - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา    
    - ค่าซักฟอก    

    - ค่าระวางรถบรรทุก    
    - ค่าเช่าทรัพย์สิน    

      



    - ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล    
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณา

และเผยแพร่ข่าว ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ)      

    - ค่าจ้างเหมาบริการ    
    - ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ    
    - ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในส านักงาน    

    - ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา    
    - ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ    

    - ค่าจ้างเหมาติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ   

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ต่างๆ
ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 99 ล าดับที่ 4 

      

    
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม       



โครงการ  เช่น  ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ต่างๆ

ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 98 ล าดับที่ 3 

    
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ เช่น ค่าวัสดุ และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าทรายอะเบท ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน ค่า

ปูายโครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ
จัดท าโครงการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง

การ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 98 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (แอโรบิกแดนซ์) จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ  เช่น  ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ต่างๆ

ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 98 ล าดับที่ 2  

      

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัข       



บ้า ค่ายาคุมก าเนิด ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าปูาย
โครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดท า

โครงการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ประกฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้า 99 ล าดับที่ 6  

    
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรค

ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดท าโครงการ
ตามระเบียบ กฎหมาย โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัด

ซิก้า โรคปากมือเท้าเปื่อย โรคขาดสารไอโอดีน โรคเอดส์ เพ่ือเป็น
ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืม และอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) หน้า 99 ล าดับที่ 5   

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ       

   
ค ่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอฯลฯ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ

      



การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ เช่น ไม้กวาด น้ ายาขัดห้องน้ า แปรงขัด
พ้ืน สบู่และวัสดุอ่ืนๆที่เก่ียวกับงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งาน ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ตามระยะเวลาอันสั้น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามัน

เตา น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ   

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ฯลฯ         

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึก

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงของที่มีลักษณะโดยสภาพ

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง

      



รายจ่ายดังต่อไปนี้                              1. รายจ่ายเพ่ือ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง

วัสดุ                             2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

  
งบลงทุน รวม 86,000 บาท 

   
ค ่าครภุณัฑ  ์ รวม 86,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    

เพ่ือจัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
ก าลัง           เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน         ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 

๑ ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

จ านวน 59,000 บาท 

      

  - เพ่ือจัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร

ก าลัง เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่
3 หน้า 48 ล าดับ  ที ่10 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน พร้อมอุปกรณ์จ านวน 
1 เครื่อง 

จ านวน 17,000 บาท 



      

  - เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน พร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 เครื่อง  ส าหรับงานส านักงาน พร้อมอุปกรณ์

จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย หน่วย
ประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่

น้อยกว่า 4 MB มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB มีหน่วยจัดเก็บ

ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250GB จ านวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ัง

ภายใน(Internal) หรือภายนอก(External) จ านวน 1 หน่วย มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มี
ช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง มีแปูนพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920 x 1080) สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่

      



3 หน้า 48 ล าดับที่ 11 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้

จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

(2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 

      

  
งบเงินอุดหนนุ รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ืออุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(งาน
บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.

2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ข้อที ่2                    
    

      



    
    

    

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 260,000 บาท 

      

  - เพ่ืออุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข (ปรากฎ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.
2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่4 ล าดับที่3) 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์ รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ของ อบต. ขาม
สมบูรณ์ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ผู้ด้อยโอกาส ของ อบต. ขามสมบูรณ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของ  โครงการฯ เช่น เช่นค่าอาหารและเครื่องด่ืม, ค่าวัสดุต่างๆ ที่

จ าเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่

      



ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 103 ล าดับที่ 1 
แผนงานเคหะและช ุมชน 

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน รวม 1,610,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,147,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,147,200 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 931,200 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ได้แก่ 
1.ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง  จ านวน  1  อัตรา 

2.ต าแหน่ง  นายช่างโยธา     จ านวน  1  อัตรา 
3.ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ให้แก่ ต าแหน่ง  นักบริหารงาน

ช่าง อัตราเดือนละ  3,500.-  บาท จ านวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  42,000.-  บาท 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 150,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  จ านวน 1  อัตรา  
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  จ านวน  1  อัตรา 
      



  
งบด าเนินงาน รวม 463,000 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 108,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้กับพนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น/ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเช่าซ้ือที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงาน
ส่วน 

ต าบลผู้มีสิทธ์ิได้รับค่าเช่าบ้าน   

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
      

   
ค ่าใชส้อย รวม 205,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าติดต้ังประปา จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าติดต้ังประปา 
(1)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้

บริการน้ าประปา รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์

      



ประปา  ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา 
(2)  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปา

เพ่ิมเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 

    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ  ดังนี้ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มปก 

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- ค่าเบี้ยประกัน 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
- ค่าซักฟอก 
- ค่าระวางรถบรรทุก 

- ค่าเช่าทรัพย์สิน 
- ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ( รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ) 

- ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ 
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในส านักงาน 

      



- ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา 
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน

พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ที่เดินทางเข้าร่วม

อบรม  สัมมนา  ประชุม  ฯลฯ 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สมารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ

ค่าแรงงาน  ให้ 
จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า

วัสดุ 

      



   
ค ่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เพ่ือใช้ในการบริหาร
ราชการ  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ไม้

บรรทัด  กรรไกร  ซอง  เทปใส  คลิป  เป็ก  เข็มหมุด  เทปพีซี
แบบใส กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  เครื่องค านวณเลขเครื่อง

เย็บกระดาษ  เครื่องเจาะกระดาษ  กระดานไวท์บอร์ด  น้ าด่ืม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ที่ถูพ้ืน  แผนที่  แผนก้ันห้อง
พระบรมฉายาลักษณ์  เครื่องดับเพลิง  ฯลฯ  และอ่ืนๆ  เก่ียวกับ

วัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง

หมดไป  หรืเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟูา 
สาธารณะ, โคมไฟ,บาลาสต์  ฯลฯ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่

มี 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 

ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป  หรืเปลี่ยนแปลงสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 

      



2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองช่าง) 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  หิน
คลุก ลูกรัง ปูนซีเมนต์  ท่อน้ า  เหล็กเส้น  ยางมะ

ตอย  ฯลฯ  ส าหรับงานซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์  ซ่ึงช ารุดเสียหายไม่
มาก  และสามารถซ่อมแซมเองได้  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่

มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษีค่า

ประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  (กองช่าง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่นต่างๆ  เช่นแก๊สหุง
ต้ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันก๊าด  น้ ามัน

เบนซิน  น้ ามัน ดีเซล น้ ามันเตา  น้ ามันจาร

      



บี  น้ ามันเครื่อง  ถ่าน  ก๊าส ฯลฯ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  หมึก

พิมพ์  แปูนพิมพ์  เมาส์  เมมโมรี่ชิป  กระดาษต่อเนื่อง  ตลับผง
หมึก  โปรแกรม  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆสาย

เคเบิล  และวัสดุคอม พิวเตอร์อ่ืนๆ ฯลฯ  ที่อยู่ในประเภทนี้
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมด

ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

 
งานไฟฟา้ถนน รวม 200,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนนุ รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอคง จ านวน 200,000 บาท 

        อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอคง  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ       



ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขาม 
สมบูรณ์  ทั้ง  13  หมู่บ้าน  ( ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3   หน้า 28  ล าดับ
ที ่ 1) 

แผนงานสร ้างความเข้มแข็งของช ุมชน  

 
งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชมุชน  รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของอบต.ขามสมบูรณ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องด่ืมที่ไม่มี
แอลกอฮอล์  วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –

 2565 หน้าที่ 111 ล าดับที่ 7 ) 

      

    
โครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบันส าคัญแห่งของชาติ จ านวน 15,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกปูองสถาบัน

ส าคัญของชาติ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม
      



ดังกล่าว เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –

 2565 หน้าที่ 111 ล าดับที่ 4 ) 

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนต าบลขามสมบูรณ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเยาวชนต าบลขามสมบูรณ์และค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องด่ืม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –

 2565 หน้าที่ 110 ล าดับที่3 )    

      

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนต าบลขามสมบูรณ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม

อาชีพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดท า
ปูาย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
จ าเป็นในการจัดโครงการฯลฯ    

ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 110 ล าดับที่ 1 )  

      

    
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ เช่น เช่น
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม, ค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัด

      



โครงการ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 110 ล าดับที่ 2 ) 

    
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น เช่นค่าอาหาร

และเครื่องด่ืม, ค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัด
โครงการ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 111 ล าดับที ่6 ) 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 150,000 บาท 

   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  แผน

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 23  ล าดับที่ 3   

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ขามสมบูรณ์คัพ" จ านวน 140,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ       



ติด “ขามสมบูรณ์คัพ”เช่น ค่าอาหารเครื่องด่ืม,ค่าของรางวัล, เงิน
รางวัล, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าจ้างเหมาจัด

สถานที่, ค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)   แผนเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที ่1) หน้า 23  ล าดับที่ 2  (กองการศึกษา), (ส านักปลัด) 

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น  ค่าจัดท าปูาย ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า 93 ล าดับที่ 10 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา 

 
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน รวม 2,438,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,438,000 บาท 

   
ค ่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 2,438,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายอ่อง  ขยันงาน ถึงบ้าน จ านวน 170,000 บาท 



นางสายทอง  สันติวิจิตร) บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 

      

  - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00  เมตร ยาว  70  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่มุม

โค้ง 4.20 ตารางเมตรจ านวน 4 จุด รวมไม่น้อยกว่า  16.8 ตาราง
เมตร   หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 296.80 ตาราง

เมตร  พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบมาตรฐาน
ทางส าหรับ อปท. (แบบเลขที่ ทถ. 2-204)และตามแบบ อบต.ขาม
สมบูรณ์ก าหนด) ก่อสร้างบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลขาม

สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์

ก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 20 ข้อที ่33) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านนางพรม โคตุธา ถึงสายรอบ
บ้าน) บ้านโจด   หมู่ที่ 4 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 20.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 82.80 ตารางเมตร พร้อมปูาย

โครงการ(ชั่วคราว)  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบมาตรฐานทาง
ส าหรับ อปท. (แบบเลขที่ ทถ. 2-204)และตามแบบ อบต.ขาม
สมบูรณ์ก าหนด) ก่อสร้างบ้านโจด หมู่ที ่4 ต าบลขาม

      



สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 25 ข้อที ่40) 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้านบุ่งตะคลองไป
บ้านหนองสะแก) บ้านบุ่งตะคลอง หมู่ที่ 8 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 79.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 318.40 ตารางเมตร ไม่มีไหล่

ทาง พร้อมปูายโครงการ  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบมาตรฐานทาง
ส าหรับ อปท. (แบบเลขที่ ทถ. 2-204)และตามแบบ อบต.ขาม

สมบูรณ์ก าหนด) ก่อสร้างบ้านบุ่งตะคลอง  หมู่ที่ 8   ต าบลขาม
สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์

ก าหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 19 ข้อที ่31) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลองบ้านนาย
สกุล ทานอก ถึงบ้านนายบุญสอน  กุนอก) บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 79.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 318.40 ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการ  จ านวน 1 ปูาย (ตามแบบมาตรฐานทาง

ส าหรับ อปท. (แบบเลขที่ ทถ. 2-204)และตามแบบ อบต.ขาม

      



สมบูรณ์ก าหนด) ก่อสร้างบ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 ต าบลขาม
สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตาม

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์
ก าหนด   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 17 ข้อที ่29) 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายรอบหมู่บ้าน) บ้านโจด 

หมู่ที่ 4 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ปูายโครงการ  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบมาตรฐานทาง

ส าหรับ อปท. (แบบเลขที่ ทถ. 2-204)และตามแบบ อบต.ขาม
สมบูรณ์ก าหนด) ก่อสร้างบ้านโจด หมู่ที ่4 ต าบลขาม

สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์
ก าหนด   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 15 ข้อ
ที ่27 ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  (สายจากบ้านนายอภิรักษ์ พรมนอก จ านวน 72,700 บาท 



ถึงนานางเจียม  ผิวผาย) บ้านโจด หมู่ที่ 4 

      

  -เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420  ตาราง
เมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมปูาย

โครงการ(ชั่วคราว)  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-06) และตาม
แบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด)  ก่อสร้างบ้านโจด หมู่ที ่4 ต าบล

ขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์

ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 26 ข้อที ่41) 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  (สายรอบสระหมอยา) บ้านโนนสีฟัน 

หมู่ที่ 5 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิว

จราจร กว้าง  3.50 เมตร ยาว 281 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 983.50  ตาราง
เมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมปูาย

โครงการ  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-06) และตาม
แบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด)  ก่อสร้างบ้านโนนสีฟัน หมู่

      



ที ่5  ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่
3 หน้าที่ 16 ข้อที ่28) 

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากมุมวัดด้านตะวันออกไปถึงนาแม่
บุญศรี  มูลจันทร์) บ้านโจด หมู่ที่ 4 

จ านวน 47,300 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิว

จราจร กว้าง  3.50 เมตร ยาว 78 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 273  ตาราง

เมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมปูาย
โครงการ(ชั่วคราว)  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-06) และตาม

แบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด)  ก่อสร้างบ้านโจด หมู่ที ่4 ต าบล
ขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏ

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์
ก าหนด   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 26 ข้อที ่42) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดง จ านวน 170,000 บาท 



ถึง             
 บ้านตะหนอด)  บ้านสระหลวง  หมู่ที่ 3 

      

  - เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิว
จราจร กว้าง  3.50 เมตร ยาว 281 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 983.50  ตาราง
เมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมปูาย
โครงการ  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบมาตรฐานกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-06) และตาม
แบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด)  ก่อสร้างบ้านสระหลวง  หมู่

ที ่3 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 14 ข้อที ่26) 

      

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายกลางบ้าน บ้านใหม่สามัคคี  

หมู่ที่ 10 

จ านวน 32,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม.  ระยะความยาวรางระบาย

น้ าไม่น้อยกว่า 13.50 ม.พร้อมปูาย
โครงการ (ชั่วคราว)  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
ก าหนด) ก่อสร้างบ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที ่10 ต าบลขาม

สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตาม

      



แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์
ก าหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –

 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 27 ข้อที ่46) 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) 

บ้านโคกพะงาด  หมู่ที่ 2 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. ความยาวรางระบายน้ าไม่

น้อยกว่า 62 ม. พร้อมปูายโครงการ  จ านวน  1  ปูาย (ตาม
แบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด) ก่อสร้างบ้านโคกพะงาด  หมู่

ที ่2 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด  ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –

 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 14 ข้อที ่26) 

      

    
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม บ้านหนองสะเดา 
หมู่ที่ 11 

จ านวน 198,000 บาท 

      

  -เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 6  จุด  
จุดที่ 1 วางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.40 ม.จ านวน 34 ท่อนพร้อมบ่อ
พัก จ านวน 3 บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม 35.65 ม. จุด

ที ่2 วางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.40 ม.จ านวน  11 ท่อน พร้อมบ่อ

      



พัก จ านวน 1 บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม 12 ม.  
จุดที่ 3 ตัดผ่าถนน คสล. และวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60 ม.

จ านวน 5 ท่อน   
จุดที่ 4  ตัดผ่าถนน คสล. และวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60 ม.

จ านวน 5 ท่อน   
จุดที่ 5  ตัดผ่าถนน คสล. และวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60 ม.
จ านวน 10 ท่อน   

จุดที่ 6  ตัดผ่าถนน คสล. และวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60 ม.
จ านวน 17 ท่อน  และดาดปากท่อระบายน้ าพร้อมรางส่ง

น้ า  พร้อมปูายโครงการจ านวน1 ปูาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.
ขามสมบูรณ์ก าหนด) ก่อสร้างบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 ต าบล
ขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏ

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่23 ข้อที ่36) 

    

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียน

มะค่าไปนานางสุรินทร์) บ้านมะค่า หมู่ที่7 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก.0.80 ม.
จ านวน 43 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 3 บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อ

พักยาวรวม 46 ม. ถมดินและกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อม

      



ติดต้ังปูายโครงการ 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 18 ข้อที ่31 ) 

    
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน)
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 

จ านวน 138,000 บาท 

      

  - เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก.0.40 ม.

จ านวน  55  ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 5 บ่อ ระยะวางท่อพร้อม
บ่อพักยาวรวม 58 ม. กลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย และดาดปากท่อ

ระบายน้ าพร้อมรางส่งน้ า  พร้อมปูาย
โครงการ  จ านวน 1 ปูาย  (ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
ก าหนด) ก่อสร้างบ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที ่10 ต าบลขาม

สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์

ก าหนด    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -
 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3  หน้าที่ 27 ข้อที ่45) 

      

    

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิม 
(จากบ้านนาง มยุรี  ภักดีแก้ว ถึงบ้านนายสมาน   ภูขามคม) บ้าน
พะงาด เหนือพัฒนา  หมู่ที่ 12 

จ านวน 170,000 บาท 

        - เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก.0.40 ม.       



จ านวน 101 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 8 บ่อ ระยะวางท่อพร้อม
บ่อพักยาวรวม 106 ม. กลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อมปูาย

โครงการจ านวน 1 ปูาย (ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
ก าหนด) ก่อสร้างบ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลขาม

สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน (ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 –
 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3  หน้าที่ 24 ข้อที ่37) 

    
โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมระบายน้ า (ซอยต้นสน)  บ้านขาม  หมู่
ที่ 1 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  - เพ่ือวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 1x1 ม. ยาว 24.50 ม. พร้อมปูาย
โครงการ จ านวน  1  ปูาย  รายละเอียดตามแบบ อบต.ขาม

สมบูรณ์ก าหนด ก่อสร้างบ้านขาม  หมู่ที ่1 ต าบลขาม
สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์

ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3 หน้าที่ 13 ข้อที ่24) 

      

    
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 13 จ านวน 170,000 บาท 



      

   -เพื่ือวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อเมน
ประปา PVC.3” ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 700  เมตร (ตาม

แบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด) พร้อมปูาย
โครงการ  จ านวน 1 ปูาย  วางท่อเมนประปาบ้านหนองสะแก หมู่

ที ่13 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด (ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่3  หน้าที่ 24 ข้อ
ที ่38) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    

ค่าบ ารุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง 
ฯลฯ ในเขตต าบลขามสมบูรณ์ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพืืือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนหิน

คลุก ถนนลาดยาง ฯลฯ ในเขตต าบลขามสมบูรณ์ 

      

แผนงานการ เกษตร  

 
งานอนุรกัษแ์หลง่น้ าและปา่ไม้ รวม 25,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 25,000 บาท 



   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการจัดท าปูายโครงการ ค่าอาหารและน้ าด่ืม, ค่าวัสดุ

ต่างๆ  ที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 149 ล าดับที่ 1 ) 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาแหล่งน้ าและ ปุาไม้ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้การรักษา

แหล่งน้ าและ ปุาไม้ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าปูาย
โครงการ ค่าอาหารและน้ าด่ืม, ค่าวัสดุต่างๆ  ที่มีความจ าเป็น

ส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 149 ล าดับที่ 2 ) 

      

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 8,256,600 บาท 

  
งบกลาง รวม 8,256,600 บาท 

   
งบกลาง รวม 8,256,600 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 110,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี

นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบล
      



จะต้องจ่ายเพ่ืออุดหนุนค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ

สั่งการดังนี้        
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561     
3. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2533 
4. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฏาคม 2557 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที ่24 ธันวาคม 2561       

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,427,200 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้       
1. ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    

      



2. ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ

ปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว146 ลงวันที ่23 มกราคม 2560 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินงานเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวย

เอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที ่28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,800,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้        
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ

การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553       

      



3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0891.3/ว3609 ลง
วันที ่24 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการการจ่ายเบี้ยความพิการ

ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว146 ลงวันที ่23 มกราคม 2560 เรื่อง แนว

ทางการ ด าเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ปุวยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง

วันที ่28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น    

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้  

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 

      



2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที ่28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   
ส ารองจ่าย จ านวน 500,000 บาท 

      

  -เพ่ือส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น หรือความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม
เท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ

จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่ง
การ ดังต่อไปนี้     

1.พระราชบัญญัตติปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม

พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/
ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560   

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที ่28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน

      



ท้องถิ่น      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลขามสมบูรณ์ จ านวน 10,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสังคมต าบลขาม

สมบูรณ์ 
      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน 80,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ใน

ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 
      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 285,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติ บ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยค านวณต้ังจ่ายจากเงินในอัตราร้อย
ละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี ตาม

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ 
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) โดยในปี 2564 ได้ประมาณรายรับ
ไว ้32,500,000 บาท 

      

 


