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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 
อ าเภอ คง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
                 ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น 30,500,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุน

ทั่วไป แยกเปน็  
แผนงานบร ิหาร งานทั่วไป 

 
งานบร ิหารทั่วไป รวม 9,175,885 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,493,585 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

  (1)  เงืนเดือนนายก / รองนายก   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สมบูรณ์และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ แยก

รายละเอียดดังนี้   
  -เงินเดือนนายกอบต.ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท  จ านวน 12 เดือน  
                                                    ต้ังไว ้  244,800   บาท 

      



  -เงินเดือนรองนายกอบต.ในอัตราเดือนละ11,220 บาท/คน            
จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน         ต้ังไว้   269,280   บาท 

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  (2)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่นายกอบต.ขามสมบูรณ์และรองนายก

อบต.ขามสมบูรณ์ รายละเอียดดังนี้   
 -  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก  ในอัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน      

 -  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก ในอัตราเดือนละ 880 บาท /คน
จ านวน 2 คน  จ านวน 12 เดือน     

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  (3)  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก      
   -  เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายก       จ านวน 21,000 บาท    
   -  เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายก  จ านวน 21,120 บาท 

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  (4)  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.        
-  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.ตามที่กฏหมายก าหนด     
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,318,400 บาท 



      

  (5)  ค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกฯ      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่    

 -ประธานสภาฯ   จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา  เดือนละ 11,220  บาท          
 -รองประธานสภาฯ จ านวน  1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 9,180 บาท          

 -เลขานุการสภาฯ  จ านวน  1  อัตรา  ในอัตรา เดือนละ 7,200 บาท          
 -สมาชิกสภาฯ       จ านวน  23 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 7,200  บาท  

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,490,465 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,185,620 บาท 

      

   ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวน 6  อัตรา ได้แก่     

(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) ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่   

(1) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา   
      



   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษส าหรับนัก

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่       
 1. ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (อัตราเดือน

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

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,022,845 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ได้แก่      

 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 5 อัตรา      
 (2) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่   

(1)  พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,453,400 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 244,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 160,000 บาท 

      
  1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น         
      



(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (หนังสือที ่มท 0890.4/ว1932 ลว.

6 มิถุนายน 2552)       
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจ าปี)ให้พนักงานส่วนต าบล /ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป        
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงาน

ส่วนต าบลหรือคณะกรรมการที่ต้ังตามกฏหมาย(หนังสือ
ที ่นม 0037.2/ 722 ลว.28 ก.พ.54)        

(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.กรณีได้รับค าสั่งปฏิบัติงานใน
ศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ต้ัง อปพร. หรือนอกที่ต้ัง
ศูนย์ อปพร. ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ(หนังสือด่วน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 3795) ลว17พ.ย. 52)       (5)เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 4,000 บาท 

      

  -ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ตามภารกิจ  และ

พนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  หรือ
วันหยุดราชการ 

      



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  ประเภทค่าเช่าบ้าน   
-เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิก

ตามระเบียบของทางราชการ 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง  และ พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ 

      

   
ค ่าใชส้อย รวม 1,487,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น)       
 - พิธีเปิดอาคารต่างๆ      

 - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ      
 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล      
 - ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการฯลฯ  

      

    
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 450,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น              



-  ค่าถ่ายเอกสาร        
-  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ        

-  ค่าธรรมเนียมต่างๆ        
-  ค่าเบี้ยประกัน        

-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา        
-  ค่าซักฟอก        
 - ค่าระวางรถบรรทุก         

 - ค่าเช่าทรัพย์สิน        
-  ค่าก าจัดสิ่งปฎิกูล        

-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์         
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)        

 - ค่าจ้างเหมาบริการ         
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ        

 - ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฎิบัติงานในส านักงาน        
 - ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา        
 - ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ        

-  ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ 

        

 
      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       



    
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

      

   -เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและ
นอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่

พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น  

      

    
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 2,000 บาท 

      
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับพิธีการส าคัญ

ต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ 
      

    
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพีต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ  ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81 ข้อที ่9 

      

    
โครงการจัดต้ังสถานที่กลาง"ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท." จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตามโครงการจัดต้ังสถานที่กลาง"ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ของอปท." 
      



ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 2 ข้อที ่4 

    

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน ฯลฯ ของอบต.
ขามสมบูรณ์                . 

จ านวน 200,000 บาท 

      

    - เพ่ือจ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าพนง.จ้าง ฯลฯ ของอบต.ขามสมบูรณ์ เช่นค่า

วิทยากร ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าของที่ระลึกส าหรับมอบให้แก่หน่วยงานที่ไปศึกษา
ดูงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ข้อที ่1 

      

    
โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์ จ านวน 400,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกต้ัง ตามที่คณะกรรมการ
เลือกต้ังก าหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให้มี การเลือกต้ังใหม่ และกรณอ่ืนๆ) อีกทั้งให้

ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

      



เก่ียวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า

เช่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น

ส าหรับท าโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3675ลงวันที ่ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ังท้องถิ่น   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ข้อที ่12 

    

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้น า ให้กับคณะ
ผู้บริหาร      สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนง.จ้างและผู้น า

ชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนง.จ้างและ
ผู้น าชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 78 ข้อที ่2 

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา     

จ านวน 10,000 บาท 



สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.)เพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ฯเช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 84 ข้อที ่14 

      

    
โครงการอบต.สัญจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.สัญจรของอบต.ขาม

สมบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าปูาย ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ ฯลฯ      

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78 ข้อที ่3 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวันของอบต.ขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสั่ง

พิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าปูาย ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79 ข้อที ่6 

      



    
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรุ้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการพ.ศ.2540 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 80 ข้อที ่8 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นฯ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79 ข้อที ่4 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติดังนี้ได้
ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้ ใช้จ่ายจากค่า

ใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย        

      



(2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ  

   
ค ่าวัสดุ รวม 392,400 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท 

      

   ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน  90,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารราชการ เช่น

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร ซอง เทป
ไส คลิป เป็ก เข็มหมุด เทป พีซีแบบใส เครื่องเจาะกระดาษ กระดาษไวท์
บอร์ด น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน ที่ถูพ้ืน แผนที่ แผนก้ันห้อง พระบรม

ฉายาลักษณ์  เครื่องดับเพลิง ฯลฯ และอ่ืนๆเก่ียวกับวัสดุส านักงาน รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น        
  

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  60,000  บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายา

ขัดห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาเช็ดกระจก แปรงขัดพ้ืน สบู ่น้ ายาดับกลิ่น
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถ้วย จาน ชาม ถาด ช้อนส้อม แก้วน้ า จาน
รอง ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุอ่ืนๆที่เก่ียวกับงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา

      



ซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  20,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง สาย

ไมล์ เพลา ตลับปืน และยานพาหนะอ่ืนๆที่ใช้กับรถจักยานยนต์ รถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ฯลฯ หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปนี้        
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ        

2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ        
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า

ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น        

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 152,400 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ เช่นแก๊สหุงต้ม น้ ามัน

เชื้อเพลิง น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

        ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน  10,000  บาท       



 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรคงทน เช่น เคียว สปริง
เกลอร์ (sprinkler) จอบหมุน จอบพรวน ผานไถกะทะ คราดซ่ีพรวนดิน

ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง อวนส าเร็จ ฯลฯ        
 - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ปุย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์ อาหาร

สัตว ์พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน      10,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆในการเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการ และในการจัดกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม

สมบูรณ์ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป ม้วนวีดีโอ และ ค่าล้างอัดขยายภาพ เครื่องกรอ
เทปเลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ผ้าเขียนปูาย เทปเปล่า เทปเพลง แผ่น
ซีดี เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์มส ไลด์ ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  หมึก

พิมพ์ แปูนพิมพ์ เม้าส์ เมมโมรี่ชิป กระดาษต่อเนื่อง ตลับ
ผง หมึก โปรแกรม เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆและวัสดุคอมพิวเตอร์
อ่ืนๆ ฯลฯ ที่อยู่ในประเภทนี้ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดย

สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

      



สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้        

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ         
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่

สามารถใช้งานได้ตามปกติ     

   
ค ่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 200,000 บาท 

      

  ค่าไฟฟูา            จ านวน  200,000     บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขาม

สมบูรณ์ รวมทั้งสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสมบูรณ์ 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  จ านวน  10,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สมบูรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  ค่าบริการโทรศัพท์   จ านวน    15,000   บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่

      



เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บ ารุงรักษา ฯลฯ 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าบริการไปรษณีย์    จ านวน   5,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า

ตู้ไปรษณีย์ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอีเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  50,000  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ(โทรสาร) ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต ดาวเทียม รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่า
สื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาน เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เก่ียวกับการใช้บริการ 

      

  
งบลงทุน รวม 188,900 บาท 

   
ค ่าครภุณัฑ  ์ รวม 188,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จ านวน 28,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนัง ขนาด 24,000 บีที       



ยูพร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือติดต้ังภายในอาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที่159 ข้อที ่10 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 9,500 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า   

3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี   
4) พร้อมใบมีด   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 159 ข้อที ่11 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
(1)จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 34,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานพร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง และมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Catch Memory รวมใน

      



ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MBมีหน่วยความจ าหลัก
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บ

ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1หน่วย

มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interpace) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง มีแปูนพิมพ์และเม้าท์ มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)สามารถใช้งาน Wi-

fi (IEE 802.11b, g ,n,ac) Bluetooth       
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 158 ข้อที ่1 

    
(2)เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ หรือ (Ink 
Thank Printer) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED สี        
 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท  และมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้       
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ

เป็น Printer, copier , scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน       
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi       
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ

นาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)       

      



 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm)หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)       

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB       
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวด า และ สี)ได้       

 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi       
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)        
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า          

 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา          
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์       

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง       
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-

T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n)ได้       

 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น       
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 ณ วันที ่ 15  มีนาคม  2562)  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 158 ข้อที ่3  

        

 
      



    
(4) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1,400 บาท 

      

  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้     
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 4.8 MHz 

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้     
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟูา
ขนาด 5 Volt, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี     

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 158 ข้อที ่4 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง และค่าบ ารุงรักษาอ่ืนๆ ฯลฯ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม

ทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.ขามสมบูรณ์ เช่นรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ  

      

  
งบรายจา่ยอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิจัยประเมินผลความพึงพอใจ     จ านวน 20,000 บาท 



ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 

      
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ข้อที1่1 
      

  
งบเงินอุดหนนุ รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนการจัดงานราชพิธี ประจ าปีงบประมาณ2563 จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานราชพิธี ประจ าปีงบประมาณ2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารงานทั่วไป) ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 1ข้อที ่2 

      

    
อุดหนุนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ2563 จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 2 ข้อที ่3 

      

 
งานบร ิหารงานคลัง รวม 2,197,140 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,747,740 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,747,740 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,228,740 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานส่วนต าบล       



จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  
1.ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง                       จ านวน 1 อัตรา 

2.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                            จ านวน 1 อัตรา 
3.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                จ านวน 1 อัตรา 

4.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           จ านวน 1 อัตรา 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง          

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 410,160 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ  จ านวน 3 อัตรา 
1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 

2.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา 
3.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 66,840 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว / เงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา 
1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

2.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
3.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 380,000 บาท 



   
ค ่าตอบแทน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (หนังสือที ่มท 0890.4/ว

1932 ลว 6 มิถุนายน 2552)     
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณี

พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ให้พนักงานส่วนต าบล /ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป     
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงาน

ส่วนต าบลหรือคณะกรรมการ ที่ต้ังตามกฏหมาย (หนังสือ
ที ่นม 0037.2/722 ลว.28 ก.พ.54)    

(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.กรณีได้รับค าสั่งปฏิบัติงานใน
ศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ต้ัง อปพร. หรือนอกที่ต้ัง
ศูนย์ อปพร. ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ (หนังสือด่วน

มาก ที ่มท 0808.2/ว 3795) ลว 17 พ.ย. 52)      

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกตาม

ระเบียบของทางราชการ 
      

   
ค ่าใชส้อย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       



    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้                                     
-ค่าถ่ายเอกสาร                                                      

-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                            
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ                                                   

-ค่าเบี้ยประกัน                                                                          
-ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา                      
-ค่าซักฟอก                                                                       

-ค่าระวางรถบรรทุก                                                        
-ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                              

-ค่าจ ากัดสิ่งปฏิกูล                                                         
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจ่ายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)   

-ค่าจ้างเหมาบริการ                                                       
-ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ                                            

-ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในส านัก                          
-ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา                 
-ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ                                                              

-ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ 

      

        

 
      



   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ

จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรม เนียมในการใช้
สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ที่

เดินทางเข้าไปร่วมอบรม สัมมนา ประชุม ฯลฯ 

      

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาคัดลอกระวางที่ดิน ค่าจ้างเหมา
ต่างฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ข้อที ่18 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้

สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้

ปฏิบัติ ดังนี้                                                      
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย           

      



(2)ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
ฯลฯ 

   
ค ่าวัสดุ รวม 95,000 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 ซีแบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เครื่องค านวณเลข เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ และอ่ืนๆ เก่ียวกับวัสดุ

ส านักงานรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้oเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 45,000 บาท 

      

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
พิมพ์ แปูนพิมพ์ เม้าส์ เมมโมรี่ชิป กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก ชุด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน)  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ฯลฯ ที่อยู่ในประเภทนี้ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

      



1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ                                                                         2. รายจ่าย

เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

   
ค ่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 

      

  
งบลงทุน รวม 69,400 บาท 

   
ค ่าครภุณัฑ  ์ รวม 69,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 16,500 บาท 

      

  - เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จ านวน 3 หลัง หลัง
ละ 5,500 บาท โดยคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารงานคลัง) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 161 ข้อที ่18 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

        คุณลักษณะพ้ืนฐาน       



-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จ านวน 1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกว่า ดังนี้  
1.เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Procressing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  



-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

-มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง) ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 160 ข้อที ่15 

        

 
      

    
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกว่า ดังนี้ 
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

      



นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสมารถในการประมวลผลสูง 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366*768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b ,g,n,ac) และ Bluetooth 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง) ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 160 ข้อที ่16 

    
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 8,900 บาท 

      
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
      



-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm) 

-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้

สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g,n,ac) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารงานคลัง) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 160 ข้อที ่17 

แผนงานการร ักษาความสงบภายใน  

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   
ค ่าครภุณัฑ  ์ รวม 20,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
กระจกโค้งมน จ านวน 20,000 บาท 

      
  -เพ่ือจัดหากระจกโค้งมน พร้อมเสา จ านวน 4 ชุด เพ่ือติดต้ังบริเวณทางแยก

และจุดเสี่ยงภายในเขตพ้ืนที่อบต.ขามสมบูรณ์ เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ 
      



ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่159 ข้อที่

14      

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภียั  รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ     

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายโครงการและปูายกิจกรรม

ฯลฯ 
ปรากฏในแผนรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย)ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87 ข้อที ่5 

      

    
โครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับอัคคีภัย จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับ
อัคคีภัย เช่น ค่าปูาย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ าด่ืม อาหารว่างและ

ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย)ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ข้อที ่1    

      



    
โครงการมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการมาตรการปูองกันแก้ไขและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายโครงการ ปูาย

ประชาสัมพันธุ์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องด่ืม ค่าน้ าแข็ง ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ปรากฏในแผนรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย)ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 87 ข้อที ่3 

      

แผนงานการศ ึกษา 

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 848,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 608,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 608,640 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 407,220 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา

ฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) เดือนละ3,500บาท จ านวน12เดือน  
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 138,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       



ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา เดือน
ละ 11,500 บาท ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กอง

การศึกษา) จ านวน 12 เดือน  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 21,420 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ1อัตรา เดือนละ  1,785  บาท ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ (กองการศึกษา) จ านวน 12 เดือน  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจ าปี)ให้กับพนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค ่าใชส้อย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 110,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในส านักงาน ค่าจ้างท าของ
ค่าธรรมเนียม และค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

      

    
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 10,000 บาท 



      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าปูาย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม อาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมไม่มีแอ

ลกอฮลล์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 90 ข้อที ่2 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 

      

    
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 91 ข้อที ่6 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของกองการศึกษาฯ  ให้สามารถ ใช้งานได้

ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ  โทรทัศน์  เครื่องขยาย
เสียง โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเล่นสนามของเด็กเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

      

   
ค ่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 



      

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

บรรทัด ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์  น้ าด่ืม  แฟูมเก็บ
เอกสาร สมุดบัญชีลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ  ซอง แบบพิมพ์  น้ ายาลบ

ค าผิด ฯลฯ  

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง มีด ถ้วย ชาม แก้วน้ า แปรง ไม้

กวาด  สบู่  แปูง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด  ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น  แปูนพิมพ์ หัวพิมพ์

หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 

      

 
งานระดับกอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 2,768,520 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 519,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 519,960 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 279,960 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี ต าแหน่งครู  จ านาน 1 อัตรา 
      



   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนักงานจ้างต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน  2 อัตรา   
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง        

ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน  2 อัตรา  
      

  
งบด าเนินงาน รวม 972,560 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 63,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 53,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับพนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการ       

   
ค ่าใชส้อย รวม 173,180 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,600 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      



ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92 ข้อที ่7 

    
3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอารกลางวัน ค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที่ 95 ข้อที ่15 

      

    
กิจกรรมวันไหว้ครู จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 94 ข้อที ่13 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 125,580 บาท 

      

  1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  จ านวน 18 คน อัตราม้ือละ 20 บาทต่อคน  จ านวน 245 วัน   ต้ัง
ไว ้88,200  บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 90ข้อ

ที ่4        
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)จ านวน 18 คน
จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็ก อัตราคนละ1,700 บาทต่อปี ต้ัง

      



ไว ้ 30,600  บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 92 ข้อ
ที ่7        

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)       
จ านวน 6 คน จัดสรรตามจ านวน   เด็กเล็กอัตราคนละ 1,130 บาทต่อ
ปี             ต้ังไว ้   6,780   บาท     

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้        

1. ค่าหนังสือเรียน              อัตราคนละ 200 บาทต่อปี        
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน        อัตราคนละ 200 บาทต่อปี        
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน     อัตราคนละ 300 บาทต่อปี  

4. ค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาทต่อปี      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)      

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 97ข้อที ่20 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของกองการศึกษาฯ ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ  โทรทัศน์ เครื่องขยาย
เสียง โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเล่นสนามของเด็กเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

      



   
ค ่าวัสดุ รวม 736,380 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 733,380 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืมแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 แห่ง จ านวนเด็กนักเรียน 18 คน จ านวน 260 วัน ราคานม

กล่องละ 7.37 บาท และ อบต.ขามสมบูรณ์  ต้ังสมทบให้ 1 บาท รวมราคา
กล่องละ 8.37 บาท   เป็นเงิน 39,172 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษาใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 91ข้อที ่5       
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) พร้อมด่ืมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
ต าบลขามสมบูรณ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ

อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4 แห่ง จ านวนเด็ก
นักเรียน 319 คน จ านวน 260 วัน ราคานมกล่องละ 7.37 บาท และ อบต.

ขามสมบูรณ์ ต้ังสมทบให้ 1 บาท รวมราคากล่องละ 8.37 บาท     เป็น
เงิน 694,208บาท   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -

 2565) หน้าที่  90 ข้อที ่3 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 3,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาประเภทต่าง ๆ เช่น ยาสามัญประจ า

บ้าน  เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      

  
งบเงินอุดหนนุ รวม 1,276,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 1,276,000 บาท 



   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ จ านวน 1,276,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
ปีที ่6 จ านวน 319 คน อัตราม้ือละ  20 บาทต่อคน  จ านวน 200 วัน   

1. โรงเรียนปริยัติไพศาล       
2. โรงบ้านขาม       

3. โรงบ้านตะหนอด       
4. โรงเรียนบ้านมะค่า 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 96 ข้อที ่19 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 1,522,340 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 836,340 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 836,340 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 606,540 บาท 

      
  – เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักบริหารงาน

สาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา  
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  – เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ต าแหน่ง นักบริหารงาน

สาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 187,800 บาท 



      
  – เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล จ านวน 1 อัตรา 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 391,000 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 76,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น           

– เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับพนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างที่มีสิทธ์ิเบิกตาม

ระเบียบของทางราชการ 
      

   
ค ่าใชส้อย รวม 288,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

      - ค่าถ่ายเอกสาร    
    - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ    

    - ค่าเบี้ยประกัน    

      



    - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา    
    - ค่าซักฟอก    

    - ค่าระวางรถบรรทุก    
    - ค่าเช่าทรัพย์สิน    

    - ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล    
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย  
       แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)       

    - ค่าจ้างเหมาบริการ    
    - ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ    

    - ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในส านักงาน    
    - ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา    
    - ค่าจ้างเหมาบริการ   

    - ค่าจ้างเหมาติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ    

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ที่เดินทาง

ไปประชุมอบรม สัมมนา หรือไปติดต่อราชการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  

      



    
โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ในการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ต่างๆฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 99 ข้อที ่4 

      

    
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าตอบแทน
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ต่างๆ

ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข)ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที่ 98 ข้อที ่3 

      

    
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่า
ทรายอะเบท ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน ค่าปูายโครงการ ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดท าโครงการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 98 ข้อที ่1 

      

    
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (แอโรบิกแดนซ์) จ านวน 10,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าทรายอะเบท

ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน ค่าปูายโครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดท าโครงการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง

การ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที ่98 ข้อที ่2   

      

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่ายา

คุมก าเนิด ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าปูายโครงการ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดท าโครงการตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 99 ข้อที ่6 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคระบาดและโรคติดต่อ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่า

ทรายอะเบท ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน ค่าปูายโครงการ ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดท าโครงการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) ในแผนพัฒนา

      



ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 99 ข้อที ่5 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ได้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานใช้จ่ายจากค่าใช้
สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์ ให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ฯลฯ 

      

   
ค ่าวัสดุ รวม 27,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอฯลฯ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา น้ ามัน

จาระบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,000 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึก
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ รายจ่าย

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้                    
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ                    
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

ให้                  สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

  
งบลงทุน รวม 5,000 บาท 

   
ค ่าครภุณัฑ  ์ รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 5,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม

ทรัพย์สินต่างๆของ อบต. ฯลฯ 
      

  
งบเงินอุดหนนุ รวม 290,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 290,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 30,000 บาท 

      
  - เพ่ืออุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 
      



ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 3 ข้อที ่2 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 260,000 บาท 

      

  - เพ่ืออุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 4ข้อที ่3 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์ รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ของ อบต. ขามสมบูรณ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ที่
พ่ึง เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงาน

สังคมสงเคราะห์ (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103 ข้อที ่1 

      

แผนงานเคหะและช ุมชน 

 
งานบร ิหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน รวม 1,727,000 บาท 



  
งบบุคลากร รวม 1,114,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,114,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 898,000 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  นักบริหารงานช่าง  อัตรา

เดือนละ  3,500 บาท จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 150,000 บาท 

      
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วย

ช่าง ไฟฟูา  จ านวน 1 อัตรา  
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง ตาม

ภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  จ านวน  1  อัตรา 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 613,000 บาท 

   
ค ่าตอบแทน รวม 108,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
 (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้กับพนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเช่าซ้ือที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วน 

ต าบลผู้มีสิทธ์ิได้รับค่าเช่าบ้าน   
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      
   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล/ 

  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
      

   
ค ่าใชส้อย รวม 315,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ  ดังนี้ 
 -ค่าถ่ายเอกสาร 

-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มปก 
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
-ค่าเบี้ยประกัน 

-ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
-ค่าซักฟอก 

-ค่าระวางรถบรรทุก 

      



-ค่าเช่าทรัพย์สิน 
-ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่   (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ 
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ 

ต่างๆ)   
-ค่าจ้างเหมาบริการ 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายต่างๆ 

-ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในส านักงาน 
-ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา 

-ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

    
ค่าติดต้ังประปา จ านวน 5,000 บาท 

      

  (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการ
น้ าประปา รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา  ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของการประปา 
(2)  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปา เพ่ิมเติม  รวมถึง

การปรับปรุงระบบประปา  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ 

      

    
ค่าติดต้ังไฟฟูา จ านวน 50,000 บาท 

      
    (1)  ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้

ไฟฟูา  รวมถึงค่าติดต้ังหม้อแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟูา  ซ่ึงเป็น
      



กรรมสิทธ์ิของการไฟฟูา 
  (2)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูา เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟูา  การเพ่ิมก าลังไฟฟูา  การขยายเขตไฟฟูาการ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริกา
นจอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้

สนามบิน  และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างที่เดิน
ทางเข้าร่วมอบรม  สัมมนา ประชุม ฯลฯ 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สมารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

  (2)ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

      

   
ค ่าวัสดุ รวม 190,000 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  เทปพีซีแบบ
ใส  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  เครื่องค านวณเลขเครื่องเย็บ

กระดาษ  เครื่องเจาะกระดาษ  กระดานไวท์บอร์ด  น้ าด่ืมส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน  ที่ถูพ้ืน  แผนที่  แผนก้ันห้องพระบรมฉายา
ลักษณ์  เครื่องดับเพลิง  ฯลฯ  และอ่ืนๆ  เก่ียวกับวัสดุส านักงาน  รายจ่าย

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรืเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟูา สาธารณะ,โคม
ไฟ,บาลาสต์  ฯลฯ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป     

หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 
 1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 

 2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  หินคลุก ลูกรัง  ปูน  ซีเมนต์  ท่อ

น้ า  เหล็กเส้น  ยางมะตอย  ฯลฯ  ส าหรับงาน ซ่อมแซมสิ่ง
      



สาธารณประโยชน์ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขามสมบูรณ์  ซ่ึง
ช ารุดเสียหายไม่มาก  และสามารถซ่อมแซมเองได้  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรืตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง

รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
    2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น   

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และหล่อลื่นต่างๆ  เช่นแก๊สหุงต้ม  น้ ามัน
เชื้อเพลิง  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล 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  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล  และ
วัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  ฯลฯ  ที่อยู่ในประเภทนี้รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน 

      



ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
     1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 

     2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
งานไฟฟา้ถนน รวม 415,400 บาท 

  
งบลงทุน รวม 215,400 บาท 

   
ค ่าครภุณัฑ  ์ รวม 215,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 11,000 บาท 

      

  -เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง หลัง

ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 163 ข้อที ่ 23 

      

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
แบบหล่อคอนกรีต จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจัดหาแบบหล่อคอนกรีต  ขนาด ๑๕x๑๕X
๑๕ ซม. ราคา ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ชุด คุณลักษณะตาม(ราคาตาม

ท้องตลาด) 

      



ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 164 ข้อที ่27 

   
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    
กล้องวัดมุม  แบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 110,000 บาท 

      

  -เพ่ือจัดหากล้องวัดมุม  แบบอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 5
พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) ราคา  110,000  บาท  จ านวน  1  ชุด  ชุด

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  (ธันวาคม) 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 163 ข้อที ่25 

      

    
กล้องหาระดับ จ านวน 34,000 บาท 

      

  -เพ่ือจัดหากล้องระดับ  ก าลังขยาย  30  เท่า

ราคา  34,000  บาท  จ านวน     
1 ชุด  คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ  ส านักงบประมาณ  (ธันวาคม 2561  ) 

ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 163 ข้อที ่24 

      

    
ไม้สตาฟ  แบบชัก  5  เมตร จ านวน 2,500 บาท 

      
  -เพ่ือจัดหาเพ่ือจัดหาไม้สตาฟ  แบบ

ชัก  5  เมตร  ราคา  2,500  บาท  จ านวน 1 ชุด  คุณลักษณะตาม (ราคา
      



ตามท้องตลาด) 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 164 ข้อที ่26 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล

สูง จ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  

1.เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Procressing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า

      



หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง 
-มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 

-มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 162 ข้อที ่20 

        

 
      

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จ านวน 22,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

      



ดีกว่า ดังนี้ 
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสมารถในการประมวลผลสูง 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366*768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง  

-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 



-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b ,g,n,ac) และ Bluetooth 

ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 162 ข้อที ่21 

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 8,900 บาท 

      

  คุณลักษณ์พ้ืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200  dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4   ไม่น้อยกว่า   28   หน้าต่อ

นาที   (ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

-มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ   (Interface)   แบบ   USB   2.0   หรือไม่น้อย
กว่า   1   ช่อง 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  10/100  Base-T  หรือ

ดีกว่า  จ านวนไม่น้อย 
กว่า  1  ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  Wi-
Fi  (IEEE  802.11b,g,n)  ได้ 

-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter,Legal  และ  Custom 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน

      



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 162 ข้อที ่22 

  
งบเงินอุดหนนุ รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 200,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอคง จ านวน 200,000 บาท 

      

  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน) ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1) และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่1) หน้าที่ 19 ข้อที ่1 

      

แผนงานสร ้างความเข้มแข็งของช ุมชน  

 
งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชมุชน  รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 130,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของอบต.ขามสมบูรณ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวเช่น ค่าอาหาร อาหาร

ว่าง เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์  วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ       
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 111 ข้อที7่ 

      



    
โครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบันส าคัญแห่งของชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เช่น ค่าอาหาร อาหาร

ว่าง เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์      
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่111 ข้อที4่ 

      

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนต าบลขามสมบูรณ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด,กิจกรรมส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับยาเสพติดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติด และเฝูาระวังผู้เสี่ยงติด

ยาเสพติด ฯลฯ(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 543ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550)      

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่110ข้อที3่ 

      

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนต าบลขามสมบูรณ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการฯลฯ ค่าจ้างเหมา

ต่างๆ ฯลฯ        
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่110 ข้อที1่ 

      



    
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต าบลขามสมบูรณ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต าบลขาม
สมบูรณ์เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมา

ต่างๆ ฯลฯ      
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 111ข้อที ่5 

      

    
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ เช่น เช่นค่าอาหาร

และเครื่องด่ืม, ค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ฯลฯ         

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่110 ข้อที ่2 

      

    
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง     

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น เช่นค่าอาหารและเครื่องด่ืม, ค่า
วัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏ

ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่111ข้อที ่6 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  



 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 103,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 103,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 103,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าอาหารเครื่องด่ืม, ค่าของรางวัล, เงินรางวัล, ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่, ค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การจัดโครงการ ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่
1 หน้าที่ 23 ข้อที3่        

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ขามสมบูรณ์คัพ" จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ขาม
สมบูรณ์คัพ” อาทิ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม

เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่

1 หน้าที่ 23 ข้อที ่2 

      

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 2,000 บาท 



  
งบด าเนินงาน รวม 2,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 2,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น  ค่าจัดท าปูาย ค่าเช่าเครื่อง
เสียง  ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่93  ข้อที1่0 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา 

 
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน รวม 2,560,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,560,000 บาท 

   
ค ่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง รวม 2,560,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายด่านเกวียน) บ้านโจด หมู่ที่ 4 จ านวน 210,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดผิวจราจร กว้าง  4.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360  ตารางเมตร  พร้อม

ปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ 1 ปูาย ก่อสร้างบ้านโจด หมู่ที ่4 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอ

คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด   

      



ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 136 ข้อที ่46 

    
ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายเรียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 
10 

จ านวน 84,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดผิวจราจร กว้าง  3.50 เมตร ยาว 270 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 945  ตารางเมตร  พร้อม
ปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจร 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่1 

หน้าที่ 11 ข้อที ่9 

      

    
ก่อสร้างถนนหินคลุก (สายประชาอุทิศ) บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 337 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,179.50  ตาราง

เมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ 1 ปูาย ก่อสร้างบ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอ

คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่1 
หน้าที่ 9 ข้อที ่6 

      



    
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายกลางบ้าน บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่ 10 จ านวน 80,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าขนาด ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม.  ระยะ
ความยาวรางระบายน้ าไม่น้อยกว่า 30 ม. พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ชั่วคราว)  จ านวน  1  ปูาย รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
ก าหนด ก่อสร้างบ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที ่10 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอ

คง จงัหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้าง

พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่
1 หน้าที่  15   ข้อที ่6 

      

    
ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.สายกลางบ้าน บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาด ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม.  พร้อมวาง
ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 4 จุดๆละ 5 ท่อน รวม
จ านวน 20  ท่อน ระยะความยาวรางระบายน้ าไม่น้อยกว่า 57.50 ม.พร้อม

ปูายประชา สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง โครงสร้าง

พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่่น(พ.ศ. 2561 - 2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่1หน้าที่13
ข้อที ่2 

      

    
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 จ านวน 170,000 บาท 

        วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก.0.80 ม.จ านวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพัก       



จ านวน 3 บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม 48 ม. ถมดินและกลบดิน
หลังท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 1 ปูาย 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่1หน้าที่14

ข้อที ่5 

    
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก.0.40 ม.จ านวน 95 ท่อนพร้อมบ่อ
พัก จ านวน 8 บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม 100 ม. ถมดินและกลบ

ดินหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 1 ปูาย ก่อสร้างบ้านหนอง
สะเดา หมู่ที่ 11 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัด

นครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่1หน้าที่ 15
ข้อที ่7 

      

    
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.(สายโรงเรียนบ้านมะค่าไปโนนตาแจ) บ้านหนอง
สะแก หมู่ที่13 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก.0.80 ม.จ านวน 48 ท่อนพร้อมบ่อ

พัก จ านวน 3 บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม 51 ม. ถมดินและกลบ
ดินหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 1 ปูาย ก่อสร้างบ้านหนอง
สะแก หมู่ที่ 13 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

      



รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สมบูรณ์ก าหนด   

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่1หน้าที่

16 ข้อที8่ 

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านบุ่งตะคลองไปบ้านหนองสะแก) หมู่ที่ 8 
บ้านบุ่งตะคลอง 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร     ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ 1 ปูาย   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่1หน้าที่ 6 ข้อที ่ 2 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายถนนริมคลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 บ้านสระ

หลวง 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิว
จราจร กว้าง  3.50 เมตร ยาว 337 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 1,179.50  ตารางเมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิว
จราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 1 ปูาย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.1-06) และตาม

แบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด)  ก่อสร้างบ้านสระหลวง  หมู่ที ่3 ต าบลขาม

      



สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด  ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 9 ข้อที ่5 

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายเลียบคลองโนนตาลถึงวังโพรง) บ้านตะหน
อด หมู่ที่ 6 

จ านวน 186,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,290  ตารางเมตร พร้อม
ปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูาย

โครงการ 1 ปูาย ก่อสร้างบ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่

1 หน้าที่ 10      
ข้อที ่7 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายหนองแต้ ถึงหนองตะไก้) บ้านพะงาดเหนือ

พัฒนา หมู่ที่ 12 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 295 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,180  ตารางเมตร  พร้อม

ปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูาย

      



โครงการ 1 ปูาย ก่อสร้างบ้านพะงาดเหนือ  หมู่ที ่12 ต าบลขาม
สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที1่34 ข้อที4่6 

    
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายไปนาอาจารย์สมคิดต่อจากลาดยาง)บ้าน
โกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 

จ านวน 170,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 295 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,180  ตารางเมตร  พร้อม

ปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ 1 ปูาย ก่อสร้างบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลขาม
สมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่1หน้าที่
10 ที ่8 

      

    
โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ า ซอยต้นสน หมู่ที่ 1บ้านขาม จ านวน 170,000 บาท 

      

  โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 1x1 ม. ยาว 25.50 ม. พร้อมปูายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์ก าหนด โครงการ  จ านวน  1  ปูาย ก่อสร้างบ้าน
ขาม  หมู่ที่ 1 ต าบลขามสมบูรณ์  อ าเภอคง จังหวัด

      



นครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสมบูรณ์ก าหนด   

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 137 ข้อที ่4 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    

ค่าบ ารุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง ฯลฯ ในเขตต าบลขาม
สมบูรณ์ 

จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  และปรับปรุง  ถนน  คลส.,ถนนลูกรัง,

ถนนหินคลุก,ถนนลาดยาง ฯลฯ  
      

แผนงานการ เกษตร  

 
งานอนุรกัษแ์หลง่น้ าและปา่ไม้ รวม 60,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
ค ่าใชส้อย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องด่ืม ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ    

ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 149 ข้อที1่ 

      



    
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชด าริ จ านวน 20,000 บาท 

      

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าปูายโครงการ ค่าอาหารว่าง อาหรกลางวันและ

น้ าด่ืม, ค่าวัสดุต่างๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 150 ข้อที ่4 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาแหล่งน้ าและ ปุาไม้ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม ค่าปูายค่าจ้าง

เหมาต่างๆฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ข้อที ่2 

      

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 8,850,075 บาท 

  
งบกลาง รวม 8,850,075 บาท 

   
งบกลาง รวม 8,850,075 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 110,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจ่ายเพ่ืออุดหนุน

ค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการดังนี้         

      



1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533         
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลง

วันที ่6 มิถุนายน 2561         
3. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/

ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2533         
4. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557         

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 153 ข้อที ่4 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561        

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 153 ข้อที ่6 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,996,475 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้          
1. ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548          

2. ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

      



ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553          
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 118 ลง

วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง          
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553           
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว

146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560          
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวย

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

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น           

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 22 ข้อที ่1 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,843,200 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้          

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548          
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

      



ให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553          
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้

คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0891.3/ว3609 ลง

วันที ่24 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการการจ่ายเบี้ยความพิการตาม
ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2559  
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว

146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุน
ทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที ่28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 22 ข้อที ่2 

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 36,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17          

      



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

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 22 ข้อที ่3 

   
ส ารองจ่าย จ านวน 495,000 บาท 

      

  เพ่ือส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือความเดือดร้อนของประชาชน          

เป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย           

ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี้          
1.พระราชบัญญัตติปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง

วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์          
และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัด          
ที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560          

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 526 ลง
วันที ่8 มีนาคม 2560          
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง

      



วันที ่28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 155 ข้อที ่8 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการบริหารจัดงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.
2557 ข้อ 6 (2)ให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางสมทบเงินเข้ากองทุน

ไม่น้อยกว่า 40% 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(งานงบกลาง)ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าที่ 154 ข้อที ่7 

      

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

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติ บ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยค านวณต้ังจ่ายจากเงินในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี ตามงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน

      



อุดหนุน) โดยในปี 2563 ได้ประมาณรายรับไว้ 28,500,000  บาท        
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(งานงบกลาง)ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

 2565)หน้าที่ 153 ข้อที ่5 
 


