
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
             

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์      

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บรหิารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,589,407.71 บาท 
   

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 44,613,214.15 บาท 
   

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,296,381.85 บาท 
   

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ 
รวม 7,570.00 บาท 

   

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 
102,898.00 บาท 

  

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  

2.1 รายรับจริง จำนวน 21,465,923.46 บาท ประกอบด้วย 
   

หมวดภาษีอากร จำนวน 42,414.40 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 6,081.25 บาท 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 71,799.94 บาท 
   

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

จำนวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 4,613.94 บาท 



   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 10,554,414.68 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,786,599.25 บาท 
  

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,787,204.00 บาท 
  

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 19,480,723.66 บาท ประกอบด้วย 
   

งบกลาง จำนวน 7,374,321.00 บาท 
   

งบบุคลากร จำนวน 7,080,574.10 บาท 
   

งบดำเนินงาน จำนวน 2,654,579.49 บาท 
   

งบลงทุน จำนวน 1,081,309.07 บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,289,940.00 บาท 
   

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
  

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,517,904.00 
บาท 

  

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท 
  

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 30,540.02 404,000.00 120,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

29,996.00 79,780.00 54,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 80,122.25 157,000.00 150,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 18,801.20 51,000.00 20,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 159,459.47 691,780.00 344,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,323,862.73 16,808,220.00 15,656,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,323,862.73 16,808,220.00 15,656,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,188,042.00 15,000,000.00 14,500,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,188,042.00 15,000,000.00 14,500,000.00 

รวม 27,671,364.20 32,500,000.00 30,500,000.00 
 

 

 

 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 7,899,471.40 8,256,600.00 8,412,000.00 

  งบบุคลากร 8,433,868.77 11,715,158.00 12,365,020.00 

  งบดำเนินงาน 4,214,415.44 6,115,142.00 4,604,080.00 

  งบลงทุน 3,003,612.53 4,562,100.00 3,247,900.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,345,269.33 1,831,000.00 1,851,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,916,637.47 32,500,000.00 30,500,000.00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 
อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,411,590 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 105,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,710,970 

  แผนงานสาธารณสุข 1,573,380 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,078,260 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 80,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,013,800 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 8,412,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,500,000 
 

 

 

 

 

 

 

                      



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา    
           

แผนงานงบกลาง 
               

    งาน 
งบกลาง รวม 

     

งบ        
         

           

งบกลาง 8,412,000 8,412,000 
     

    งบกลาง 8,412,000 8,412,000 
                

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               

    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงาน

คลัง 

งานควบคุม
ภายในและ

การ
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 

  

งบ     
      

      

  

งบบุคลากร 8,726,440 0 355,320 9,081,760 
  

    เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

2,953,120 0 0 2,953,120 
  

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

5,773,320 0 355,320 6,128,640 
  

งบดำเนินงาน 1,721,730 415,000 0 2,136,730 
  

    ค่าตอบแทน 220,000 50,000 0 270,000 
  

    ค่าใช้สอย 784,230 290,000 0 1,074,230 
  

    ค่าวัสด ุ 430,000 70,000 0 500,000 
  

    ค่าสาธารณูปโภค 287,500 5,000 0 292,500 
  

งบลงทุน 134,500 23,600 0 158,100 
  

    ค่าครุภัณฑ์ 134,500 23,600 0 158,100 
  

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000 
  

    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000 
  

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0 20,000 
  



    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000 
             

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

               
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 
รวม 

   

งบ      
       

      

   

งบดำเนินงาน 25,000 80,000 105,000 
   

    ค่าวัสด ุ 25,000 0 25,000 
   

    ค่าใช้สอย 0 80,000 80,000 
              

แผนงานการศึกษา 
               

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานศึกษา
ไม่กำหนด

ระดับ 
รวม 

  

งบ     
      

      

  

งบบุคลากร 942,180 721,440 0 1,663,620 
  

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

942,180 721,440 0 1,663,620 
  

งบดำเนินงาน 491,000 1,120,350 50,000 1,661,350 
  

    ค่าตอบแทน 10,000 40,000 0 50,000 
  

    ค่าใช้สอย 341,000 310,750 50,000 701,750 
  

    ค่าวัสด ุ 90,000 769,600 0 859,600 
  

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000 
  

งบเงินอุดหนุน 0 1,386,000 0 1,386,000 
  

    เงินอุดหนุน 0 1,386,000 0 1,386,000 
             

แผนงานสาธารณสุข 
               

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
รวม 

     

งบ        
         

      

     

งบบุคลากร 862,380 862,380 
     



    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

862,380 862,380 
     

งบดำเนินงาน 401,000 401,000 
     

    ค่าตอบแทน 56,000 56,000 
     

    ค่าใช้สอย 215,000 215,000 
     

    ค่าวัสด ุ 130,000 130,000 
     

งบลงทุน 10,000 10,000 
     

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 
     

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000 
     

    เงินอุดหนุน 300,000 300,000 
                

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
               

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์
รวม 

     

งบ        
         

      

     

งบดำเนินงาน 10,000 10,000 
     

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000 
                

แผนงานเคหะและชุมชน 
               

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

รวม 

   

งบ      
       

      

   

งบบุคลากร 757,260 0 757,260 
   

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

757,260 0 757,260 
   

งบดำเนินงาน 105,000 0 105,000 
   

    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000 
   

    ค่าวัสด ุ 75,000 0 75,000 
   

งบลงทุน 66,000 0 66,000 
   

    ค่าครุภัณฑ์ 66,000 0 66,000 
   

งบเงินอุดหนุน 0 150,000 150,000 
   



    เงินอุดหนุน 0 150,000 150,000 
              

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

               
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

     

งบ        
         

      

     

งบดำเนินงาน 105,000 105,000 
     

    ค่าใช้สอย 105,000 105,000 
                

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
               

    งาน งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 
   

งบ      
       

         

งบดำเนินงาน 60,000 20,000 80,000 
   

    ค่าใช้สอย 60,000 20,000 80,000 
              

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               

    งาน 
งานก่อสร้าง รวม 

     

งบ        
         

           

งบลงทุน 3,013,800 3,013,800 
     

    ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

3,013,800 3,013,800 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 
อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอคง 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
30,500,000 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงานได้ดังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,411,590 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 105,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,710,970 

  แผนงานสาธารณสุข 1,573,380 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,078,260 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 80,000 



ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,013,800 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 8,412,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,500,000 

        

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท 
ดังนี้  

        

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

    

  

ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 
   

 
   

(]งนาม).................................................. 
   (นายแดง  ชุดกลาง) 

   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสมบูรณ์ 

อนุมัติ  

    

    

(ลงนาม)..................................................  

(นายนิติพัฒน์  ขอดทอง)  

ตำแหน่ง นายอำเภอคง  
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รายงานประมาณการรายรับ 
 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 
 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

      
           

  รายรับจริง ประมาณการ 
   

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
   

หมวดภาษีอากร             
   

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 49,393.00 4,216.00 100,000.00 -80.00 % 20,000.00 
   

     ภาษีบำรุงท้องท่ี 78,304.42 14,367.60 100,000.00 -80.00 % 20,000.00 
   

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 7,604.42 200,000.00 -80.00 % 40,000.00 
   

     ภาษีป้าย 2,225.00 4,352.00 4,000.00 900.00 % 40,000.00 
   

รวมหมวดภาษีอากร 129,922.42 30,540.02 404,000.00     120,000.00 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

            
   

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การขายสุรา 

0.00 0.00 650.00 -100.00 % 0.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

0.00 5,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี
จำหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร 

1,360.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00 

   

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา 

40.00 50.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

2,355.50 1,588.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
บำบัดน้ำเสีย 

0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

200.00 350.00 630.00 58.73 % 1,000.00 
   

     ค่าปรับผู้กระทำผิด
กฎหมายจราจรทางบก 

1,000.00 900.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 
   

     ค่าปรับการผิดสัญญา 3,340.00 0.00 40,000.00 -75.00 % 10,000.00 
   



     ค่าใบอนุญาตประกอบการ
ค้าสำหรับกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

21,920.00 14,380.00 22,000.00 -9.09 % 20,000.00 

   

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
จำหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นท่ี
ใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร 

160.00 2,080.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

   

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

820.00 639.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00 
   

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 5,009.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00 
   

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

31,195.50 29,996.00 79,780.00     54,000.00 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
   

     ค่าเช่าท่ีดิน 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00 
   

     ดอกเบี้ย 152,007.68 80,122.25 155,000.00 -3.23 % 150,000.00 
   

รวมหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

152,007.68 80,122.25 157,000.00     150,000.00 
   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
   

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00 
   

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 7,473.71 18,801.20 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00 
   

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,473.71 18,801.20 51,000.00     20,000.00 
   

หมวดภาษีจัดสรร             
   

     ภาษีรถยนต์ 497,601.94 487,480.87 520,000.00 5.77 % 550,000.00 
   

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
กำหนดแผนฯ 

9,093,113.55 8,447,928.14 9,831,120.00 -6.42 % 9,200,000.00 
   

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

1,733,994.68 1,735,663.62 2,200,000.00 -13.64 % 1,900,000.00 
   

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 79,336.58 117,647.30 120,000.00 25.00 % 150,000.00 
   

     ภาษีสรรพสามิต 3,487,502.65 3,030,696.61 3,600,000.00 -8.33 % 3,300,000.00 
   

     ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ 

0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00 

   

     ค่าภาคหลวงแร่ 49,068.00 47,958.93 65,000.00 -7.69 % 60,000.00 
   

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 23,191.64 26,927.36 42,000.00 -2.38 % 41,000.00 
   



     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

391,970.00 428,716.00 430,000.00 4.65 % 450,000.00 

   

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 843.90 0.00 100.00 % 5,000.00 
   

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,355,779.04 14,323,862.73 16,808,220.00     15,656,000.00 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
   

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 12,751,294.00 13,188,042.00 15,000,000.00 -3.33 % 14,500,000.00 
   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,751,294.00 13,188,042.00 15,000,000.00     14,500,000.00 
   

รวมทุกหมวด 28,427,672.35 27,671,364.20 32,500,000.00     30,500,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 
อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  30,500,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 120,000 บาท 

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 20,000 บาท 

  ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 20,000 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40,000 บาท 

  ภาษีป้าย จำนวน 40,000 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 54,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 3,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือ
การโฆษณา 

จำนวน 1,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท 

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 2,000 บาท 

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 10,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จำนวน 20,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 2,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จำนวน 5,000 บาท 



 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 150,000 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 20,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,656,000 บาท 

  ภาษีรถยนต์ จำนวน 550,000 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 9,200,000 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 1,900,000 บาท 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 150,000 บาท 

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,300,000 บาท 

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 60,000 บาท 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 41,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 450,000 บาท 

  ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,500,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,500,000 บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 
อำเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา 

        
             

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
  

แผนงานงบกลาง             
  

งบกลาง             
  

  งบกลาง             
  

  งบกลาง             
  

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 102,004 97,930 110,000 0 % 110,000 
  

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,580 5,105 4,400 36.36 % 6,000 
  

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,239,600 5,444,700 5,427,200 5.03 % 5,700,000 
  

    เบี้ยยังชีพความพิการ 1,548,800 1,672,000 1,800,000 11.11 % 2,000,000 
  

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 17,500 40,000 -10 % 36,000 
  

    เงินสำรองจ่าย 193,819.5 420,471.4 1,135,000 -73.57 % 300,000 
  

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             
  

      

เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 180,000 

  

      
เงินกองทุนสวัสดิการ
สังคมตำบลขามสมบูรณ์ 

0 0 10,000 -100 % 0 
  

      
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

80,000 80,000 80,000 0 % 80,000 

  



    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

154,200 161,765 350,000 -100 % 0 

  

รวมงบกลาง 7,340,003.5 7,899,471.4 8,956,600     8,412,000 
  

รวมงบกลาง 7,340,003.5 7,899,471.4 8,956,600     8,412,000 
  

รวมงบกลาง 7,340,003.5 7,899,471.4 8,956,600     8,412,000 
  

รวมแผนงานงบกลาง 7,340,003.5 7,899,471.4 8,956,600     8,412,000 
  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             
  

งานบริหารทั่วไป             
  

  งบบุคลากร             
  

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
  

    
เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 
  

    
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
  

    
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
  

    

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

  

    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,196,000 2,145,600 2,268,400 0 % 2,268,400 

  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,880,720 2,830,320 2,953,120     2,953,120 
  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
  

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

1,595,831 1,742,262 2,724,340 26.3 % 3,440,880 
  

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 109,000 -100 % 0 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 168,000 168,000 252,000 0 % 252,000 
  

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 0 0 240,240 2.5 % 246,240 
  

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ลูกจ้างประจำ 

0 0 345 -100 % 0 
  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 939,320 1,036,520 1,614,468 4.61 % 1,688,880 
  

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 99,520 84,460 133,905 8.52 % 145,320 
  



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,802,671 3,031,242 5,074,298     5,773,320 
  

รวมงบบุคลากร 5,683,391 5,861,562 8,027,418     8,726,440 
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าตอบแทน             
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

160,500 268,850 490,000 -79.59 % 100,000 

  

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0 0 4,000 -100 % 0 
  

    ค่าเช่าบ้าน 45,000 56,000 120,000 0 % 120,000 
  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0 
  

รวมค่าตอบแทน 205,500 324,850 634,000     220,000 
  

  ค่าใช้สอย             
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
  

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

445,930 0 0 100 % 245,230 
  

      
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ     

0 17,585 0 0 % 0 
  

      

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ 
-ค่ารับรอง (รายจ่ายใน
การรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
-พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 
-ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล 
-ค่ารับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ฯลฯ 
-ค่ารับรองในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ 
และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผน 
ฯ และคณะกรรมการ

0 0 40,000 -100 % 0 

  



ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของอบต.ขาม
สมบูรณ์ ฯลฯ 

      
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ     

0 350,625 395,056 -100 % 0 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

10,815 0 0 100 % 20,000 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

0 195,784 160,000 -50 % 80,000 
  

      
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา 

0 2,000 0 100 % 2,000 

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

144,629 0 0 0 % 0 
  

      
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้   
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา 

3,000 0 0 0 % 0 

  

      โครงการ อบต.สัญจร 5,100 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
วันฉลองชัยชนะท่านท้าว
สุรนารี 

23,000 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ฉลองชัยชนะท่านท้าวสุร
นารีร่วมกับอำเภอคง 

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

  

      
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทยของ อบต.
ขามสมบูรณ์ 

0 0 0 100 % 2,000 

  

      
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทยของ อบต.
ขามสมบูรณ์ 

600 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

0 0 10,000 -50 % 5,000 
  

      
โครงการจัดต้ังสถานท่ี
กลาง"ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท." 

0 166,292.22 0 0 % 0 

  



      

โครงการจัดทำและ
ประสานแผนแบบบูรณา
การสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

8,845 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง ของอบต.ขาม
สมบูรณ์   

282,440 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ 
ของอบต.ขามสมบูรณ์                
. 

0 0 200,000 -100 % 0 

  

      
โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
อบต.ขามสมบูรณ์ 

0 0 200,000 50 % 300,000 

  

      

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ภาวะความเป็นผู้นำ 
ให้กับคณะผู้บริหาร      
สมาชิกสภาอบต.พนง.
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
พนง.จ้างและผู้นำชุมชน 
ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

0 0 15,000 0 % 15,000 

  

      
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

0 0 10,000 -100 % 0 
  



เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา     
สยามบรมราชกุมารี 
(อพสธ.)     

      โครงการอบต.สัญจร 0 9,360 10,000 50 % 15,000 
  

      

โครงการอบรมการจัดทำ
แผนและประสานแผน
แบบบูรณาการสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ 

0 0 15,000 0 % 15,000 

  

      
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

15,810 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฏหมายท่ีจำเป็นใน
ชีวิตประจำวัน 

0 0 0 100 % 15,000 

  

      

โครงการอบรมให้ความรู้
ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการพ.ศ.
2540 

0 0 10,000 50 % 15,000 

  

      

โครงการอบรมให้ความรู้
ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของอบต.ขาม
สมบูรณ์ 

0 10,850 0 100 % 15,000 

  

      

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลขาม
สมบูรณ์ให้กับองค์กรหรือ
สถาบันท่ีเป็นกลางเป็น
ผู้สำรวจ หรือค่าจ้างท่ี
ปรึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ  

20,000 0 0 0 % 0 

  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 23,950 13,800 40,000 -25 % 30,000 
  

รวมค่าใช้สอย 984,119 776,296.22 1,115,056     784,230 
  

  ค่าวัสด ุ             
  

    วัสดุสำนักงาน 140,963 65,595 50,000 60 % 80,000 
  



    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000 
  

    วัสดุงานบ้านงานครัว 46,582 25,677 23,700 26.58 % 30,000 
  

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,750 44,600 50,000 0 % 50,000 
  

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 165,173.05 120,679.7 170,000 -5.88 % 160,000 
  

    วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000 
  

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -100 % 0 
  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 108,738 84,725 59,000 69.49 % 100,000 
  

รวมค่าวัสดุ 475,206.05 341,276.7 372,700     430,000 
  

  ค่าสาธารณูปโภค             
  

    ค่าไฟฟ้า 155,740.53 173,563.44 190,000 -2.63 % 185,000 
  

    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 4,430 2,200 5,000 0 % 5,000 
  

    ค่าบริการโทรศัพท์ 12,260.62 11,144.63 15,000 0 % 15,000 
  

    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 2,306 1,000 150 % 2,500 
  

    
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

96,794.71 77,739.78 71,000 12.68 % 80,000 
  

รวมค่าสาธารณูปโภค 269,225.86 266,953.85 282,000     287,500 
  

รวมงบดำเนินงาน 1,934,050.91 1,709,376.77 2,403,756     1,721,730 
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าครุภัณฑ์             
  

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
  

      

จัดซ้ือเก้าอี้สำหรับ
ประธานสภา อบต. 
จำนวน 1 ตัว สำหรับ
สมาชิกสภาอบต. จำนวน 
23 ตัว 

49,500 0 0 0 % 0 

  

      
จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 
25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 

13,500 0 0 0 % 0 
  

      
จัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบ
ใช้กระดาษธรรมดา  
จำนวน  1  เครื่อง 

17,800 0 0 0 % 0 

  

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง   

0 27,800 0 0 % 0 
  

      
จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ  2 
บาน 

0 0 0 100 % 5,500 
  

      
จัดหาตู้เอกสารบานเลื่อน 
ตู้เหล็ก 

0 0 0 100 % 33,000 
  



      

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 
เครื่อง ติดตั้งท่ีห้องทำงาน
กองช่างท่ีต่อเติมใหม่ 
จำนวน 1 เครื่อง ติดต้ังที่
ห้องกองคลังที่ต่อเติมใหม่ 
จำนวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 28,000 บาทรวมเป็น
เงินท้ังสิ้น 56,000 บาท 

0 0 56,000 -100 % 0 

  

      

ทำเนียบคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลขาม
สมบูรณ์ 

0 10,000 0 0 % 0 

  

      
ทำเนียบบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ 

0 10,000 0 0 % 0 

  

      
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 

0 10,000 0 0 % 0 

  

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
  

      
กระจกโค้งมนพร้อมเสา 
จำนวน 9 ชุด 

0 45,000 0 0 % 0 
  

      
โคมไฟสัญญาณกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์  

0 0 10,000 -100 % 0 
  

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
  

      
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น
แบบต่อขนาด2ก๊อก 

0 7,920 25,100 -100 % 0 
  

      
จัดซ้ือตู้เย็นขนาด9คิว บิค
ฟุต จำนวน 1 ตู้ 

14,800 0 0 0 % 0 
  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
  

      
 (1)จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน   

0 34,000 0 0 % 0 

  

      
(4) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)  

0 1,400 0 0 % 0 

  



      

คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า19น้ิว)
จำนวน2เครื่อง 

0 34,000 0 0 % 0 

  

      

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Inthank 
PrinterX) 

0 0 0 100 % 16,000 

  

    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

            
  

      

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์   
 ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงรถยนต์
ส่วนกลาง และค่า
บำรุงรักษาอื่นๆ ฯลฯ 

0 90,392.53 80,000 0 % 80,000 

  

      
ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ 

24,114.95 0 0 0 % 0 

  

      
ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงรถยนต์
ส่วนกลาง 

24,968.08 0 0 0 % 0 

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 144,683.03 270,512.53 171,100     134,500 
  

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
  

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
  

      

โครงการก่อสร้าง
หอประชุมเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ 

0 0 1,550,000 -100 % 0 

  

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
  

      

โครงการกั้นห้องกระจก
สำหรับเป็นห้องทำงาน
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและห้อง
เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนตำบล บริเวณ
ชั้น 2 ตรงข้ามห้อง

0 0 100,000 -100 % 0 

  



ประชุมสภา อบต.
สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนขามสมบูรณ์ จำนวน 
2 ห้อง 

      

โครงการต่อเติมและ
ซ่อมแซมศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 
โดยติดต้ังบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารในแต่ละกอง เป็น
จำนวน 6 บอร์ด และ
ซ่อมแซมบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เดิมท่ี
ชำรุดเสียหายอีก 2 บอร์ด 
(ตามแบบแปลนท่ีอบต.
ขามสมบูรณ์กำหนด 

0 0 50,000 -100 % 0 

  

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,700,000     0 
  

รวมงบลงทุน 144,683.03 270,512.53 1,871,100     134,500 
  

  งบเงินอุดหนุน             
  

  เงินอุดหนุน             
  

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

            
  

      

-  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการจัดต้ัง
สถานท่ีกลาง "ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น" อำเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 15,000 0 % 15,000 

  

      

โครงการสนับสนุนการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานท่ีกลาง)อำเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา  

15,000 0 0 0 % 0 

  

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
  



      
อุดหนุนโครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรเลี้ยงไหม
ขามสมบูรณ์  

0 0 17,500 -100 % 0 

  

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 32,500     15,000 
  

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 32,500     15,000 
  

  งบรายจ่ายอื่น             
  

  รายจ่ายอื่น             
  

    รายจ่ายอื่น             
  

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตาม
โครงจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
วิจัยประเมินผลความพึง
พอใจ     
ของประชาชน ท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขาม
สมบูรณ์ 

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

  

รวมรายจ่ายอื่น 0 20,000 20,000     20,000 
  

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 20,000 20,000     20,000 
  

รวมงานบริหารทั่วไป 7,777,124.94 7,861,451.3 12,354,774     10,617,670 
  

งานบริหารงานคลัง             
  

  งบบุคลากร             
  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
  

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

257,338 302,340 0 0 % 0 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 3,500 0 0 0 % 0 
  

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 212,700 223,620 0 0 % 0 
  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 397,940 425,830 0 0 % 0 
  

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 65,055 50,450 0 0 % 0 
  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 936,533 1,002,240 0     0 
  

รวมงบบุคลากร 936,533 1,002,240 0     0 
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าตอบแทน             
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,000 52,083 100,000 -50 % 50,000 

  

    ค่าเช่าบ้าน 7,000 0 60,000 -100 % 0 
  



รวมค่าตอบแทน 34,000 52,083 160,000     50,000 
  

  ค่าใช้สอย             
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
  

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

28,320 20,280 108,000 1.85 % 110,000 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

132,579 77,230 120,000 -41.67 % 70,000 
  

      
โครงการจัดทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

4,646 4,840 100,000 0 % 100,000 
  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 17,090 8,300 20,000 -50 % 10,000 
  

รวมค่าใช้สอย 182,635 110,650 348,000     290,000 
  

  ค่าวัสด ุ             
  

    วัสดุสำนักงาน 69,991 49,993 50,000 -40 % 30,000 
  

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000 
  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,965 36,640 30,000 0 % 30,000 
  

รวมค่าวัสดุ 134,956 86,633 80,000     70,000 
  

  ค่าสาธารณูปโภค             
  

    ค่าบริการไปรษณีย์ 4,087 4,221 5,000 0 % 5,000 
  

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,087 4,221 5,000     5,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 355,678 253,587 593,000     415,000 
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าครุภัณฑ์             
  

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
  

      
จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน 

0 0 0 100 % 23,600 
  

      จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 16,500 0 0 % 0 
  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
  

      1.เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                   0 21,000 0 0 % 0 
  

      
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(โน๊ตบุ๊ค)                                                                                   

0 21,000 0 0 % 0 
  

      3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                                                                                  0 8,500 0 0 % 0 
  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 67,000 0     23,600 
  



รวมงบลงทุน 0 67,000 0     23,600 
  

รวมงานบริหารงานคลัง 1,292,211 1,322,827 593,000     438,600 
  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

            
  

  งบบุคลากร             
  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
  

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 355,320 
  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     355,320 
  

รวมงบบุคลากร 0 0 0     355,320 
  

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

0 0 0     355,320 
  

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,069,335.94 9,184,278.3 12,947,774     11,411,590 
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

            
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าวัสดุ             
  

    วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 25,000 
  

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     25,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     25,000 
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าครุภัณฑ์             
  

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
  

      กระจกโค้งมน 0 20,000 0 0 % 0 
  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 0     0 
  

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
  

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
  

      

โครงการต่อเติมอาคาร
ป้องกันขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขาม
สมบูรณ์ 

0 49,700 0 0 % 0 

  

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 49,700 0     0 
  

รวมงบลงทุน 0 69,700 0     0 
  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

0 69,700 0     25,000 
  



งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าใช้สอย             
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
โครงการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

28,340 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับ     
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

0 0 15,000 0 % 15,000 

  

      

โครงการฝึกอบรม 
(ทบทวน) ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ 

0 0 40,000 -50 % 20,000 

  

      
โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

0 0 15,000 0 % 15,000 
  

      

โครงการมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

0 28,280 29,300 2.39 % 30,000 

  

      

โครงการมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

51,660 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

29,990 0 0 0 % 0 
  

      วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 18,000 -100 % 0 
  

รวมค่าใช้สอย 109,990 28,280 117,300     80,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 109,990 28,280 117,300     80,000 
  

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 109,990 28,280 117,300     80,000 
  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 109,990 97,980 117,300     105,000 
  

แผนงานการศึกษา             
  



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  

  งบบุคลากร             
  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
  

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 402,790 82.39 % 734,640 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000 
  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 282,000 215,720 149,330 5.51 % 157,560 
  

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,420 23,700 14,520 -45.04 % 7,980 
  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 319,420 239,420 608,640     942,180 
  

รวมงบบุคลากร 319,420 239,420 608,640     942,180 
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าตอบแทน             
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 20,000 -50 % 10,000 

  

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 50,000 -100 % 0 
  

รวมค่าตอบแทน 0 0 70,000     10,000 
  

  ค่าใช้สอย             
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
  

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

70,100 0 0 0 % 0 
  

      -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 127,300 236,000 0 % 236,000 
  

      จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 4,450 0 0 % 0 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

7,156 0 0 0 % 0 
  

      
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

0 15,102 30,000 33.33 % 40,000 
  

      
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

0 0 0 100 % 10,000 
  

      
โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา 

0 22,400 20,000 0 % 20,000 
  

      
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

0 0 0 100 % 15,000 

  



สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพสธ.) 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 34,300 30,000 -33.33 % 20,000 
  

รวมค่าใช้สอย 77,256 203,552 316,000     341,000 
  

  ค่าวัสด ุ             
  

    วัสดุสำนักงาน 13,300 11,863 20,000 0 % 20,000 
  

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000 
  

    วัสดุงานบ้านงานครัว 19,475 12,050 20,000 50 % 30,000 
  

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 10,000 
  

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000 
  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,360 19,300 25,000 -20 % 20,000 
  

รวมค่าวัสดุ 41,135 43,213 65,000     90,000 
  

  ค่าสาธารณูปโภค             
  

    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 40,000 
  

    
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

0 0 0 100 % 10,000 
  

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     50,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 118,391 246,765 451,000     491,000 
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าครุภัณฑ์             
  

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
  

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง  

0 0 56,000 -100 % 0 
  

      
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิด 
2 บานเลื่อน 

10,600 0 0 0 % 0 
  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
  

      

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน(จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า19 น้ิว)         

0 0 17,000 -100 % 0 

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,600 0 73,000     0 
  

รวมงบลงทุน 10,600 0 73,000     0 
  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 448,411 486,185 1,132,640     1,433,180 
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
  



  งบบุคลากร             
  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
  

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

267,060 279,780 296,250 7.83 % 319,440 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000 
  

    เงินวิทยฐานะ 0 0 39,150 -100 % 0 
  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 144,000 306,000 5.88 % 324,000 
  

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 16,000 34,000 5.88 % 36,000 
  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 267,060 439,780 675,400     721,440 
  

รวมงบบุคลากร 267,060 439,780 675,400     721,440 
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าตอบแทน             
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 53,000 -43.4 % 30,000 

  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
  

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 10,000 

  

รวมค่าตอบแทน 0 0 63,000     40,000 
  

  ค่าใช้สอย             
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
2. ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0 22,160 0 0 % 0 

  

      
3. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 20,000 -100 % 0 

  

      กิจกรรมวันไหว้ครู 0 0 5,000 -100 % 0 
  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

13,736 0 0 100 % 20,000 
  

      
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

12,950 0 0 0 % 0 
  



      
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 125,580 220,240 32.02 % 290,750 

  

      

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ
เรียนการสอน ) 

62,900 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (สนับสนุน
อาหารกลางวัน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

175,930 0 0 0 % 0 

  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 -100 % 0 
  

รวมค่าใช้สอย 265,516 147,740 255,240     310,750 
  

  ค่าวัสดุ             
  

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 769,600 
  

    ค่าอาหารเสริม (นม) 506,188.6 439,327.6 827,846 -100 % 0 
  

รวมค่าวัสดุ 506,188.6 439,327.6 827,846     769,600 
  

รวมงบดำเนินงาน 771,704.6 587,067.6 1,146,086     1,120,350 
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
  

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
  

      

โครงการก่อสร้างต่อเติม
ปรับปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอ่างล้างหน้า
แปรงฟันสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ศพด. อบต.ขาม
สมบูรณ์                                    

0 0 40,000 -100 % 0 

  

      

โครงการจัดทำรั้ว
ล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ 
(ต่อจากของเดิม)                       

0 0 100,000 -100 % 0 

  

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
  

      
โครงการจ้างเหมาติด
เหล็กดัดประตูหน้าต่าง

0 0 100,000 -100 % 0 
  



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ขามสมบูรณ์              

      
โครงการปูกระเบื้องหน้า
ห้องครัว ศพด.                                                                             

0 0 60,000 -100 % 0 
  

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 300,000     0 
  

รวมงบลงทุน 0 0 300,000     0 
  

  งบเงินอุดหนุน             
  

  เงินอุดหนุน             
  

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
  

      

ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)      
อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต 
อบต.ขามสมบูรณ์ 
จำนวน 4 แห่ง 

0 0 1,316,000 -100 % 0 

  

      

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) สำหรับโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นท่ีตำบลขามสมบูรณ์  

1,308,000 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 

0 0 0 100 % 1,386,000 

  

      
อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต 
อบต.ขามสมบูรณ์  

0 1,217,854.8 0 0 % 0 

  

รวมเงินอุดหนุน 1,308,000 1,217,854.8 1,316,000     1,386,000 
  

รวมงบเงินอุดหนุน 1,308,000 1,217,854.8 1,316,000     1,386,000 
  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

2,346,764.6 2,244,702.4 3,437,486     3,227,790 
  

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ             
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าใช้สอย             
  



    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

0 0 0 100 % 50,000 

  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     50,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     50,000 
  

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 0 0 0     50,000 
  

รวมแผนงานการศึกษา 2,795,175.6 2,730,887.4 4,570,126     4,710,970 
  

แผนงานสาธารณสุข             
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             
  

  งบบุคลากร             
  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
  

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

190,500 201,660 496,600 24.29 % 617,220 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000 
  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 179,160 186,570 195,400 3.97 % 203,160 
  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 369,660 388,230 734,000     862,380 
  

รวมงบบุคลากร 369,660 388,230 734,000     862,380 
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าตอบแทน             
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000 0 40,000 -50 % 20,000 

  

    ค่าเช่าบ้าน 0 24,000 36,000 0 % 36,000 
  

รวมค่าตอบแทน 15,000 24,000 76,000     56,000 
  

  ค่าใช้สอย             
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
  

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

108,000 108,000 130,000 -61.54 % 50,000 
  

      
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 

0 0 30,000 -100 % 0 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

0 0 0 100 % 30,000 
  



    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

38,952 0 0 0 % 0 
  

      

โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
จังหวัดสะอาด ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

6,240 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.)  

0 5,580 15,000 -100 % 0 
  

      
โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย จังหวัด
สะอาด 

0 6,360 10,000 0 % 10,000 

  

      
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

0 49,080 50,000 -40 % 30,000 

  

      
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

91,550 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการส่งเสริมการออก
กำลังกาย (แอโรบิก
แดนซ์) 

0 7,210 15,000 0 % 15,000 

  

      
โครงการส่งเสริมการออก
กำลังกาย(แอโรบิคแดนซ์) 

9,900 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

44,940 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

0 41,430 50,000 -40 % 30,000 

  

      

โครงการอบรมการเฝ้า
ระวังและให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหาร 
เครื่องสำอางและยา 

0 0 0 100 % 20,000 

  

      
โครงการอบรมให้ความรู้
และรณรงค์ควบคุม

0 0 15,000 33.33 % 20,000 
  



ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000 
  

รวมค่าใช้สอย 299,582 217,660 325,000     215,000 
  

  ค่าวัสด ุ             
  

    วัสดุสำนักงาน 8,321 4,525 15,000 0 % 15,000 
  

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 6,000 5,000 0 % 5,000 
  

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 500 10,000 200 % 30,000 
  

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,000 60,000 50,000 0 % 50,000 
  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1,400 30,000 0 % 30,000 
  

รวมค่าวัสดุ 26,321 72,425 110,000     130,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 340,903 314,085 511,000     401,000 
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าครุภัณฑ์             
  

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
  

      
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิด 
2 บานเลื่อน 

10,600 0 0 0 % 0 
  

      
จัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติราชการ 
พร้อมเก้าอี้ครบชุด 

5,790 0 0 0 % 0 
  

    ครุภัณฑ์การเกษตร             
  

      

เพื่อจัดหาเครื่องพ่นหมอก
ควัน ถังบรรจุน้ำยาไม่
น้อยกว่า 6 ลิตร กำลัง           
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน         
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงาน
ประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑    
    
    

0 0 59,000 -100 % 0 

  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
  

      
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน 

0 0 17,000 -100 % 0 
  



พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 
เครื่อง  

    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

            
  

      
ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงเครื่องพ่นหมอก
ควัน 

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

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,390 10,000 86,000     10,000 
  

รวมงบลงทุน 16,390 10,000 86,000     10,000 
  

  งบเงินอุดหนุน             
  

  เงินอุดหนุน             
  

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
  

      
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 40,000 0 % 40,000 
  

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
  

      
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 260,000 0 % 260,000 
  

รวมเงินอุดหนุน 0 0 300,000     300,000 
  

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 300,000     300,000 
  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 726,953 712,315 1,631,000     1,573,380 
  

รวมแผนงานสาธารณสุข 726,953 712,315 1,631,000     1,573,380 
  

แผนงานสังคมสงเคราะห์             
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าใช้สอย             
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
โครงการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 
ของ อบต. ขามสมบูรณ์ 

0 29,054 10,000 0 % 10,000 

  

รวมค่าใช้สอย 0 29,054 10,000     10,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 0 29,054 10,000     10,000 
  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

0 29,054 10,000     10,000 
  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 29,054 10,000     10,000 
  

แผนงานเคหะและชุมชน             
  



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             
  

  งบบุคลากร             
  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
  

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

452,510 502,636.77 667,200 7.2 % 715,260 
  

    เงินประจำตำแหน่ง 14,000 0 42,000 0 % 42,000 
  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 37,290 0 0 0 % 0 
  

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,105 0 24,000 -100 % 0 
  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 506,905 502,636.77 733,200     757,260 
  

รวมงบบุคลากร 506,905 502,636.77 733,200     757,260 
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าตอบแทน             
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,000 0 50,000 -40 % 30,000 

  

    ค่าเช่าบ้าน 26,500 48,000 48,000 -100 % 0 
  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0 
  

รวมค่าตอบแทน 35,500 48,000 108,000     30,000 
  

  ค่าใช้สอย             
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
  

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

81,000 0 300,000 -100 % 0 
  

      ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 139,830 0 0 % 0 
  

      ค่าติดต้ังประปา    0 0 5,000 -100 % 0 
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

38,930 2,800 30,000 -100 % 0 
  

      โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 19,620 0 0 0 % 0 
  

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 4,220 423,900 20,000 -100 % 0 
  

รวมค่าใช้สอย 143,770 566,530 355,000     0 
  

  ค่าวัสด ุ             
  

    วัสดุสำนักงาน 19,756 37,184 20,000 0 % 20,000 
  

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 38,410 73,862 50,000 -60 % 20,000 
  

    วัสดุก่อสร้าง 80,940 12,805 60,000 -66.67 % 20,000 
  



    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,905.05 1,414.07 10,000 -50 % 5,000 
  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,105 4,920 10,000 0 % 10,000 
  

รวมค่าวัสดุ 151,116.05 130,185.07 150,000     75,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 330,386.05 744,715.07 613,000     105,000 
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าครุภัณฑ์             
  

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
  

      
จัดหาตู้เอกสารบานเลื่อน 
ตู้เหล็ก 

0 0 0 100 % 22,000 
  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
  

      
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 0 100 % 44,000 

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     66,000 
  

รวมงบลงทุน 0 0 0     66,000 
  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

837,291.05 1,247,351.84 1,346,200     928,260 
  

งานไฟฟ้าและประปา             
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าครุภัณฑ์             
  

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
  

      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 11,000 0 0 % 0 
  

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
  

      แบบหล่อคอนกรีต 0 5,000 0 0 % 0 
  

    ครุภัณฑ์สำรวจ             
  

      
กล้องวัดมุม  แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

0 110,000 0 0 % 0 
  

      กล้องหาระดับ 0 34,000 0 0 % 0 
  

      
ไม้สตาฟ  แบบชัก  5  
เมตร 

0 2,500 0 0 % 0 
  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
  

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0 
  

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(โน๊ตบุ๊ค)  

0 22,000 0 0 % 0 
  



      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 8,900 0 0 % 0 
  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 215,400 0     0 
  

รวมงบลงทุน 0 215,400 0     0 
  

  งบเงินอุดหนุน             
  

  เงินอุดหนุน             
  

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
  

      
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอคง 

106,531.34 127,414.53 200,000 -25 % 150,000 
  

รวมเงินอุดหนุน 106,531.34 127,414.53 200,000     150,000 
  

รวมงบเงินอุดหนุน 106,531.34 127,414.53 200,000     150,000 
  

รวมงานไฟฟ้าและประปา 106,531.34 342,814.53 200,000     150,000 
  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 943,822.39 1,590,166.37 1,546,200     1,078,260 
  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
  

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

            
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าใช้สอย             
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
โครงการจัดงานวันผู้สุง
อายุ 

45,000 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุของอบต.ขาม
สมบูรณ์ 

0 0 15,000 0 % 15,000 

  

      
โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันสำคัญของ
ชาติ 

172,025 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันสำคัญแห่ง
ของชาต ิ

0 10,000 15,000 0 % 15,000 

  

      

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เยาวชนตำบลขาม
สมบูรณ์ 

0 15,150 15,000 0 % 15,000 

  

      
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพแก่

0 20,000 15,000 0 % 15,000 
  



ประชาชนตำบลขาม
สมบูรณ์ 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพ 28,050 0 0 0 % 0 
  

      
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรีตำบลขาม
สมบูรณ์ 

0 0 0 100 % 15,000 

  

      
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 

0 11,760 15,000 0 % 15,000 

  

      
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 

18,500 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 

0 0 15,000 0 % 15,000 
  

รวมค่าใช้สอย 263,575 56,910 90,000     105,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 263,575 56,910 90,000     105,000 
  

  งบเงินอุดหนุน             
  

  เงินอุดหนุน             
  

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
  

      

อุดหนุนเครื่องล้างโรง
เลี้ยงไหมแก่กลุ่ม
เกษตรกรเลี้ยงไหมตำบล
ขามสมบูรณ์ 

0 0 20,000 -100 % 0 

  

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000     0 
  

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000     0 
  

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

263,575 56,910 110,000     105,000 
  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

263,575 56,910 110,000     105,000 
  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

            
  

งานกฬีาและนันทนาการ             
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าใช้สอย             
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  



      
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 2,850 0 100 % 10,000 
  

      
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด "ขาม
สมบูรณ์คัพ" 

0 212,790 128,000 -60.94 % 50,000 

  

รวมค่าใช้สอย 0 215,640 128,000     60,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 0 215,640 128,000     60,000 
  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 215,640 128,000     60,000 
  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าใช้สอย             
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
โครงการกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

0 0 20,000 -100 % 0 
  

      
โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

0 0 0 100 % 20,000 

  

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000     20,000 
  

รวมงบดำเนินงาน 0 0 20,000     20,000 
  

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 20,000     20,000 
  

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

0 215,640 148,000     80,000 
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
  

งานกอ่สร้าง             
  

  งบลงทุน             
  

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
  

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
  

      

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (จากบ้านนาย
อ่อง  ขยันงาน ถึงบ้าน
นางสายทอง  สันติวิจิตร) 
บ้านโกรกพัฒนา หมู่ท่ี 9 

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      
ก่อสร้างถนนลูกรัง (สาย
ด่านเกวียน) บ้านโจด หมู่
ท่ี 4 

0 206,500 0 0 % 0 

  



      

ก่อสร้างถนนลูกรัง (สาย
เรียบคลองอีสานเขียว
ด้านทิศใต้) บ้านใหม่
สามัคคี หมู่ท่ี 10 

0 82,000 0 0 % 0 

  

      
ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(สายประชาอุทิศ) บ้าน
โนนสีฟัน หมู่ท่ี 5 

0 167,500 0 0 % 0 

  

      
ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. สายกลางบ้าน บ้าน
ใหม่สามัคคี  หมู่ท่ี 10  

0 79,500 0 0 % 0 

  

      
ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.สายกลางบ้าน บ้าน
โคกพะงาด หมู่ท่ี 2 

0 169,000 0 0 % 0 

  

      
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. บ้านมะค่า หมู่ท่ี 7 

0 169,500 0 0 % 0 
  

      
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. บ้านหนองสะเดา 
หมู่ท่ี 11 

0 166,500 0 0 % 0 

  

      

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำคสล.(สายโรงเรียน
บ้านมะค่าไปโนนตาแจ) 
บ้านหนองสะแก หมู่ท่ี13 

0 169,500 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยประคองสุข) บ้านตะ
หนอด หมู่ท่ี 6 

0 0 0 100 % 213,800 

  

      

โครงการก่อสร้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายสามแยกประปา ถึง
ประปา) บ้านสระหลวง 
หมู่ท่ี 3 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายรอบหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านโจด 
  

148,500 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(จากบ้านนางพรม 
โคตุธา ถึงสายรอบบ้าน) 
บ้านโจด   หมู่ท่ี 4 

0 0 50,000 -100 % 0 

  



      

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ้านบุ่งตะ
คลองไปบ้านหนองสะแก) 
หมู่ท่ี 8 บ้านบุ่งตะคลอง 

0 169,500 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านบุ่งตะคลองไป
บ้านหนองสะแก) บ้านบุ่ง
ตะคลอง หมู่ท่ี 8   

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ซอยบ้านดาบพระขรรค์
ชัย)          
บ้านหนองสะแกพัฒนา  
หมู่ท่ี 13 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านบุ่งตะคลองไปบ้าน
หนองสะแกด้านทิศเหนือ) 
บ้านบุ่งตะคลอง หมู่ท่ี 8 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
รอบหมู่บ้าน) บ้านขาม 
หมู่ท่ี1 
ช่วงท่ี2 (จากบ้านนายวีระ  
รังสิโยภาส ถึงบ้านนาย
ฉาย  ดันไธสง) 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
รอบหมู่บ้าน) บ้านโจด 
หมู่ท่ี 4 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
เลียบคลองบ้านนายสกุล 
ทานอก ถึงบ้านนายบุญ
สอน  กุนอก) บ้านตะหน
อด หมู่ท่ี 6 

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
เลียบคลองอีสานเขียว

0 0 0 100 % 200,000 

  



ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) 
บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ท่ี 
10 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
รอบหมู่บ้าน) บ้านโจด 
หมูท่ี่ 4 

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (สายเลียบคลอง
บ้านใหม่สามัคคีท้ังสอง
ข้าง) บ้านใหม่สามัคคี หมู่
ท่ี10 

17,500 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง(สายจากหนองโกรก
แผกถึงคลอง7) บ้านโคก
พะงาด หมู่ท่ี2  

44,500 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายจากหนองโกรก
แฝกถึงคลอง 7 หมู่ท่ี 2 
บ้านโคกพะงาด 

145,000 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายทางนาผู้ใหญ่
วัชรินทร์ติดกับรอยต่อ
ตำบลคูขาด หมู่ 11 บ้าน
หนองสะเดา 

145,500 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  (สายจากบ้านนาย
อภิรักษ์ พรมนอก ถึงนา
นางเจียม  ผิวผาย) บ้าน
โจด หมู่ท่ี 4 

0 0 72,700 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  (สายรอบสระหมอ
ยา) บ้านโนนสีฟัน หมู่ท่ี 
5 

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (จากมุมวัดด้าน
ตะวันออกไปถึงนาแม่บุญ
ศรี  มูลจันทร์) บ้านโจด 
หมู่ท่ี 4   

0 0 47,300 -100 % 0 

  



      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายคลองอีสาน
เขียวเชื่อมต่อบ้านปอบิด
ตำบลคูขาด) บ้านหนอง
สะเดา  หมู่ท่ี 11 

0 0 0 100 % 73,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายถนนริมคลอง
อีสานเขียว) หมู่ท่ี 3 บ้าน
สระหลวง 

0 169,000 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายนานายกระจ่าง
ถึงนานายดำเกิง) บ้าน
โกรกพัฒนา หมู่ท่ี 9 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายบ้านหนอง
สะเดาไปบ้านสี่เหล่ียม 
ตำบลดอนใหญ่) บ้าน
หนองสะเดา หมู่ท่ี 11 

0 0 0 100 % 127,000 

  

      
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายประชาอุทิศ) 
บ้านโนนสีฟัน หมู่ท่ี 5 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายเลียบคลองโนน
ตาลถึงวังโพรง) บ้านตะ
หนอด หมู่ท่ี 6  

0 185,000 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายสระแดงไป
คลองอีสานเขียว) บ้าน
โคกพะงาด  หมู่ท่ี 2 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายหนองแต้ ถึง
หนองตะไก้) บ้านพะงาด
เหนือพัฒนา หมู่ท่ี 12 

0 169,000 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก(สายเรียบคลอง
อีสานเขียวโกรกไม้แดงถึง             
 บ้านตะหนอด)  บ้านสระ
หลวง  หมู่ท่ี 3 

0 0 170,000 -100 % 0 

  



      
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายประชาอุทิศ หมู่
ท่ี 5 บ้านโนนสีฟัน 

156,000 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองแต้ - 
หนองตะไกร้ หมู่ท่ี 12 
บ้านพะงาดเหนือพัฒนา 

149,000 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. สาย
กลางบ้าน บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ท่ี 10  

0 0 32,000 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกลางบ้าน) 
บ้านโคกพะงาด  หมู่ท่ี 2 

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกลางบ้าน) 
บ้านพะงาดเหนือพัฒนา  
หมู่ท่ี 12 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม 
บ้านหนองสะเดา หมู่ท่ี 
11 

0 0 198,000 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายโรงเรียนมะค่า
ไปนานางสุรินทร์) บ้าน
มะค่า หมู่ท่ี 7 

0 0 0 100 % 200,000 

  

      

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายโรงเรียนมะค่า
ไปนานางสุรินทร์) บ้าน
มะค่า หมู่ท่ี7 

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ภายในหมู่บ้าน)
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 10 

0 0 138,000 -100 % 0 

  

      
โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม

0 0 170,000 -100 % 0 
  



เหล็กต่อจากของเดิม 
(จากบ้านนาง มยุรี  ภักดี
แก้ว ถึงบ้านนายสมาน   
ภูขามคม) บ้านพะงาด 
เหนือพัฒนา  หมู่ท่ี 12 

      

โครงการก่อสร้างวางท่อ
เหลีย่มระบายน้ำ (ซอย
ต้นสน)  บ้านขาม  หมู่ท่ี 
1  

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      
โครงการขุดลอกคลอง
หนองฝายใต้ หมู่ท่ี 8 
บ้านบุ่งตะครอง 

189,000 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 6 บ้าน
ตะหนอด 

152,500 0 0 0 % 0 

  

      
โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองสะแก หมู่ท่ี 13        

0 0 170,000 -100 % 0 

  

      
โครงการวางท่อเหลี่ยม
ระบายน้ำ ซอยต้นสน หมู่
ท่ี 1บ้านขาม  

0 169,000 0 0 % 0 

  

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
  

      

ค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บำรุงรักษา ซ่อมแซม
ปรับปรุงถนน คสล. ถนน
ลูกรัง ถนนหินคลุก 
ถนนลาดยาง ฯลฯ ในเขต
ตำบลขามสมบูรณ์ 

0 299,500 30,000 1,233.33 % 400,000 

  

      

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน คสล. ถนน
ลูกรัง ถนนหินคลุก 
ถนนลาดยาง ในเขต
ตำบลขามสมบูรณ์ 

402,100 0 0 0 % 0 

  

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,549,600 2,371,000 2,438,000     3,013,800 
  

รวมงบลงทุน 1,549,600 2,371,000 2,438,000     3,013,800 
  

รวมงานก่อสร้าง 1,549,600 2,371,000 2,438,000     3,013,800 
  

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,549,600 2,371,000 2,438,000     3,013,800 
  

แผนงานการเกษตร             
  



งานสง่เสริมการเกษตร             
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าวัสดุ             
  

    วัสดุการเกษตร 13,130 0 0 0 % 0 
  

รวมค่าวัสดุ 13,130 0 0     0 
  

รวมงบดำเนินงาน 13,130 0 0     0 
  

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 13,130 0 0     0 
  

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  

  งบดำเนินงาน             
  

  ค่าใช้สอย             
  

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

  

      
โครงการ “รักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 

40,400 0 0 0 % 0 
  

      โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน    0 0 10,000 -100 % 0 
  

      

โครงการศาลา1,000ยอด 
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสพราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

30,000 0 0 0 % 0 

  

      

โครงการอนุรักษณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ประจำปี2563 

0 28,935 0 0 % 0 

  

      
โครงการอบรมให้ความรู้
การรักษาแหล่งน้ำและ 
ป่าไม้     

0 0 15,000 -100 % 0 

  

รวมค่าใช้สอย 70,400 28,935 25,000     0 
  

รวมงบดำเนินงาน 70,400 28,935 25,000     0 
  

รวมงานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

70,400 28,935 25,000     0 
  

รวมแผนงานการเกษตร 83,530 28,935 25,000     0 
  

รวมทุกแผนงาน 22,881,985.43 24,916,637.47 32,500,000     30,500,000 
  

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 
อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
              

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 8,412,000 บาท 
  งบกลาง รวม 8,412,000 บาท 
   งบกลาง รวม 8,412,000 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 110,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราเงินสมทบร้อย
ละ 5 ของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 6,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ี
ประสบอันตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน
ให้แก่นายจ้าง ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1620  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,700,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศ
รายชื่อ ผู้มีสิทธิในปีงบประมาณ 2565  ซึ่งได้รับแบบ
ขั้นบันได จำนวน 12 เดือน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

      



ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,000,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเงินให้แก่คนพิการที่มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในปีงบประมาณ 2564  จำนวน 12 เดือน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 36,000 บาท 
   เงินสำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาต
ภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ เป็นต้น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 180,000 บาท 

      

  

- โดยคำนวณจากประมาณการรายรับของปีงบประมาณ  2564 คิดจ่าย
ไว้  2%  โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินเพ่ืออุทิศให้หรือเงิน
อุดหนุนทั่วไป ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
-พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และ

      



ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับ
ประชาชนผู้ประกันตนในเขตตำบลตาจั่น  คิดจ่ายไว้  50%  ของเงิน
อุดหนุนจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,627,670 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,726,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,953,120 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สมบูรณ์ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 
 -  เงินเดือนนายกฯ         จำนวน 244,800  บาท 
 -  เงินเดือนรองนายกฯ    จำนวน 269,280  บาท  

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
-  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก       เป็นเงิน 21,000   บาท   
-  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก   เป็นเงิน 21,120  บาท 

      



   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก      จำนวน 21,000 บาท   
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายก จำนวน 21,120  บาท   

      

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
   -  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก ฯ  เป็นเงิน 86,400 บาท     

      

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 2,268,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  
    -  ประธานสภาฯ  จำนวน  1 อัตรา   
    -  รองประธานสภาฯ จำนวน จำนวน 1 อัตรา   
    -  สมาชิกสภาฯ จำนวน 23  อัตรา    
    -  เลขานุการสภาฯ จำนวน 1 อัตรา    

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,773,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,440,880 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
สำนักปลัด จำนวน   6  อัตรา  ได้แก่     
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       จำนวน 1 อัตรา      
(2)  หัวหน้าสำนักปลัด                      จำนวน 1 อัตรา     
(3)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา     
(4)  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ      จำนวน 1 อัตรา     
(5)  นักพัฒนาชุมชน                        จำนวน 1 อัตรา    
(6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ       
                                                 จำนวน 1 อัตรา  
กองคลัง จำนวน   3  อัตรา  ได้แก่  
(1)  ผู้อำนวยการกองคลัง                   จำนวน 1 อัตรา 
(2)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน    จำนวน 1 อัตรา 
(3)  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน          จำนวน 1 อัตรา 

 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 252,000 บาท 



      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง..       

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 246,240 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน  1 อัตรา 
(1) ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,688,880 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ได้แก ่ 
สำนักปลัด  
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 5 อัตรา  
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   - พนักงานขับรถยนต์ 
   - พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) 
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา  
   - นักการภารโรง 
   - คนสวน 
   - คนงานทั่วไป 
กองคลัง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

      

      
  

        

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 145,320 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่   
สำนักปลัด  
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 5 อัตรา  
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
   - พนักงานขับรถยนต์ 

      



   - พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) 
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา  
   - นักการภารโรง 
   - คนสวน 
   - คนงานทั่วไป 
กองคลัง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   - ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

  งบดำเนินงาน รวม 1,731,730 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิก     
องค์การบริหารส่วนตำบล (หนังสือที่ มท 0890.4/ว
1932 ลว 6 มิถุนายน 2552)     
จำนวน 50,000 บาท     
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้พนักงานส่วนตำบล      
/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 100,000 บาท     
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลหรือคณะกรรมการ     
ที่ตั้งตามกฏหมาย(หนังสือที่ นม 0037.2/722 ลว.28 ก.พ.54) จำนวน
10,000 บาท     
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.กรณีได้รับคำสั่งปฏิบัติงาน
ในศูนย ์อปพร. หรือนอกท่ีตั้งศูนย์ อปพร.     
หรือนอกท่ีตั้ง อปพร. หรือนอกท่ีตั้งศูนย์ อปพร. ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯลฯ     

      



(หนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3795) ลว 17 พ.ย. 52) จำนวน 10,000 บาท     

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มีสิทธิ
เบิกตามระเบียบของทางราชการ   

      

   ค่าใช้สอย รวม 794,230 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 245,230 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น     
-  ค่าถ่ายเอกสาร     
-  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ     
-  ค่าธรรมเนียมต่างๆ     
-  ค่าเบี้ยประกัน     
-  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา     
-  ค่าซักฟอก     
 - ค่าระวางรถบรรทุก      
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน     
-  ค่ากำจัดสิ่งปฎิกูล     
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์      
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)     
 - ค่าจ้างเหมาบริการ      
 - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่างๆ     
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานในสำนักงาน               
 - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา     
 - ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     
-  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ 
-ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ ได้แก่ รถยนต์สำนักงาน รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถกู้
ชีพ กู้ภัย รถมอเตอร์ไซต์ ฯลฯ  

      

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  
-พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ  
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ  
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  
-ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ฯลฯ  
-ค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผน ฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของอบต.ขามสมบูรณ์ ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 90,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและ
นอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง     
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

      

    - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 2,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ
สำคัญต่างๆ    
  

      

    โครงการจัดกิจกรรมวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีร่วมกับอำเภอคง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันฉลองชัยชนะท่าน
ท้าวสุรนารีร่วมกับอำเภอคง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ    

      

    โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 2,000 บาท 



      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
ของ อบต.ขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ     

      

    โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพีต่างๆ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ ฯลฯ    

      

    โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้ง ตามท่ี
คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม ่และกรณอ่ืนๆ) อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชา สัมพันธ์ การ
รณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น
สำหรับทำโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ ลงวันที่ 6 
กรกฏาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น   

      

    
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำ ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนง.จ้างและ
ผู้นำชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนง.จ้าง
และผู้นำชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ฯลฯ  

      

    โครงการอบต.สัญจร จำนวน 15,000 บาท 



      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.สัญจร เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม
โครงการฯลฯ  

      

    โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนแบบบูรณาการสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ    

      

    โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายที่
จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  

      

    โครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540เช่น ค่าวิทยากร
วัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ฯลฯ  

      

    โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขาม
สมบูรณ์ 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติ
ดังนี้ได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้ ใช้
จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติดังนี้   
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ  

      

   ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท 



   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในการบริหาร
ราชการ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด กรรไกร ซองเทปใส คลิป เป็ก เข็มหมุด เทป พีซีแบบใส เครื่อง
เจาะกระดาษกระดาษไวท์บอร์ด น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ที่ถู
พ้ืน แผนที่แผนกั้นห้อง พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ และ
อ่ืนเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สมบูรณ์ รวมทั้งสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสมบูรณ์  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาถูพ้ืน น้ำยาเช็ดกระจก แปรงขัด
พ้ืน สบู่ น้ำยาดับกลิ่น กระติกน้ำร้อน กระติก
น้ำแข็ง ถ้วย จาน ชาม ถาด ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ และ
วัสดุอื่นๆที่เก่ียวกับงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอันสั้น  
  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง สาย
ไมล์ เพลา ตลับปืน และยานพาหนะอ่ืนๆที่ใช้กับรถจักยานยนต์ รถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ฯลฯ หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

      



3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 160,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ เช่นแก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรคงทน เช่น เคียว สปริง
เกลอร์ (sprinkler) จอบหมุนจอบพรวน ผานไถกะทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง อวนสำเร็จ ฯลฯ และจ่ายเป็นวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก ์ หมึก
พิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ เมมโมรี่ชิปกระดาษต่อเนื่อง ตลับ
ผง หมึก โปรแกรม เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆและวัสดุ
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ฯลฯ ที่อยู่ในประเภทนี้ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ    
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 287,500 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 185,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สมบูรณ์ รวมทั้ง สถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามสมบูรณ์  

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  

      



   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา
สาย ฯลฯ  

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรงไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอีเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต ดาวเทียม    
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่า ช่องสัญญาน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  

      

  งบลงทุน รวม 134,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 134,500 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  2 บาน จำนวน 5,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน  1  ตู้  ราคาตู้
ละ  5,500  บาท  

      

    จัดหาตู้เอกสารบานเลื่อน ตู้เหล็ก จำนวน 33,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจัดหาตู้เอกสารบานเลื่อน ตู้เหล็ก  จำนวน  3  ตู้  ราคาตู้
ละ  11,000  บาท  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Inthank PrinterX) 

จำนวน 16,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ หรือ (Ink Thank Printer)  จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท  
และมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้ 

      



   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์   
 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง และค่าบำรุงรักษาอ่ืนๆ ฯลฯ 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ์ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.ขาม
สมบูรณ์ เช่น รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง และ
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลาง "ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" อำเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ตาม
โครงการจัดตั้งสถานที่กลาง "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา  

      

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น       

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิจัยประเมินผลความพึง
พอใจ     
ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สมบูรณ์ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามโครงจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิจัยประเมินผลความพึง
พอใจ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 428,600 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 405,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 



   ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 110,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
- ค่าเบี้ยประกัน 
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 
- ค่าซักฟอก 
- ค่าระวางรถบรรทุก  
- ค่าเช่าทรัพย์สิน 
- ค่าจำกัดสิ่งปฏิกูล 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่างๆ 
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนัก 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา 
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆของ
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ที่เดินทางเข้าไปร่วม
อบรม สัมมนา ประชุม ฯลฯ  

      

    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 100,000 บาท 



      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาคัดลอกระวางที่ดิน ค่าจ้าง
เหมาต่างฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  หน้า 86 ลำดับ
ที ่18 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้                                                                        
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย                                                 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่าเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพ่ือใช้ในการบริหาร
ราชการ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด กรรไกร ซอง เทปใส คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี ซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เครื่องคำนวณเลข เครื่องเย็บ
กระดาษ เครื่องเจาะกระดาษพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่อง
ดับเพลิง ฯลฯ และอ่ืนๆ เกี่ยวกับวัสดุสำนักงานรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์หมึก
พิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ เมมโมรี่ชิป กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก ชุด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน)  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆและวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ฯลฯ ที่อยู่ในประเภทนี้ รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

      



ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ                                                                          
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์  
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 

      

  งบลงทุน รวม 23,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 23,600 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 23,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  2 บาน เพ่ือเก็บเอกสาร จำนวน 4  หลัง หลัง
ละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน  23,600 บาท  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  เดือน
ธันวาคม  2563  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 
 
  

      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,320 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน  1  อัตรา  ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในชำนาญการ     

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 25,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 25,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 



   วัสดุจราจร จำนวน 25,000 บาท 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 80,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ     
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯ  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้าย
กิจกรรม อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหาร
กลางวัน ฯลฯ        

      

    โครงการฝึกอบรม (ทบทวน) ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม (ทบทวน) ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายกิจกรรม  อหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ        
 
  

      

    โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายกิจกรรม  อหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ        

      

    โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการมาตรการป้องกันแก้ไขและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธุ์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ        

      

แผนงานการศึกษา 



 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,433,180 บาท 
  งบบุคลากร รวม 942,180 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 942,180 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 734,640 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตาม         
ประกาศหรือหนังสือสั่งการของ ก.อบต.จว.นครราชสีมากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา       
(1) นักบริหารงานการศึกษา    
(2) นักวิชาการศึกษา          

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของสายบริหารตามระเบียบฯ     
ที่กำหนดไว้     

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 157,560 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ       
จำนวน 1  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา     

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 7,980 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ       
จำนวน1 อัตรา       

      

  งบดำเนินงาน รวม 491,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.      
และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ และอ่ืนๆ เป็นต้น     

      

   ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 236,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็น   
    - ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน     
    - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ        
    - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ       
    - ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง

      



โทรศัพท ์      
     - ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น    

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ บุคลากร โดย
จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามสิทธิที่ควรได้รับ   

      

    โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำ
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธุ์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ  

      

    โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน
ฯ 

      

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพสธ.) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธุ์
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ   

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

      

   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ แผงกั้นห้อง เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  เครื่องใช้สำนักงาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ น้ำ
ด่ืม ฯลฯ       

      



   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ     

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถู
พ้ืน แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ถ้วยชาม แก้วน้ำ แก้ว
กาแฟ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาขัดห้องน้ำ ฯลฯ  

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ pvc ข้องอและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ         

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สำลีผ้าพันแผล และอ่ืน ๆ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
ฯ หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ กระดาษ ต่อเนื่องและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท 

      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ขามสมบูรณ์           

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม      
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ดาวเทียม  ฯลฯ 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,227,790 บาท 
  งบบุคลากร รวม 721,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 721,440 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 319,440 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตาม         
ประกาศหรือหนังสือสั่งการของ ก.อบต.จว.นครราชสีมากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา       
1)  ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา        

      



   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะชำนาญการ เดือนละ 3,500 บาท     
ที่กำหนดไว้    

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป       
จำนวน 3  อัตรา      

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ จำนวน 3 อัตราๆ ละ 1,000  บาท         

  งบดำเนินงาน รวม 1,120,350 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.       
และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ และอ่ืนๆ เป็นต้น    

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล และบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบ ฯ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 310,750 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของบุคลากร โดยจ่าย
เป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามสิทธิที่ควรได้รับ ฯลฯ 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 290,750 บาท 

      

  

- เพ่ือเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาเป็นค่า  
- ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศพด.ขามสมบูรณ์ จำนวน
เด็ก 40 คน ๆ ละ 21 บาท 245 วัน      
- ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาใน

      



สถานศึกษา จำนวนเด็ก 40 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา   
- เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) 15 คนๆละ 1,130 บาท      

   ค่าวัสดุ รวม 769,600 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 769,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็น 
1) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ต้ัง
ไว้  83,200 บาท ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศพด.ขามสมบูรณ์ 40
คนๆละ 8 บาท 260  วัน        
2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน สพฐ.     ตัง้
ไว้  686,400  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงาน สพฐ. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ขาม
สมบูรณ์ 330 คน ๆ ละ 8 บาท 260 วัน        
 
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,386,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,386,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 

จำนวน 1,386,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงาน สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ อบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 4 โรงเรียน เป็น
จำนวน 330 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน 
1.โรงเรียนบ้านขาม 
2.โรงเรียนบ้านตะหนอด 
3.โรงเรียนบ้านมะค่า 
4.โรงเรียนปริยัติไพศาล 
ทั้งนี้จะเบิกจา่ยต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      
  

      

 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 50,000 บาท 



  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่า
ดำเนิน โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที ่5   
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,573,380 บาท 
  งบบุคลากร รวม 862,380 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 862,380 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 617,220 บาท 

      

  

– เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้   
(1)  นักบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา    
(2)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

– เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ตำแหน่ง นักบริหารงาน
สาธารณสุข 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 203,160 บาท 

      

  

– เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา   

      

  งบดำเนินงาน รวม 401,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท 



   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป    

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการส่วน
ตำบล/ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น                                                                             

      

   ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น    
    - ค่าถ่ายเอกสาร    
    - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ    
    - ค่าเบี้ยประกัน    
    - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา    
    - ค่าซักฟอก    
    - ค่าระวางรถบรรทุก    
    - ค่าเช่าทรัพย์สิน    
    - ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล    
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา  
     โฆษณาและเผยแพร่ข่าว   ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง  
     มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)      
    - ค่าจ้างเหมาบริการ    
    - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายต่างๆ    
    - ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน    
    - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา    
    - ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ    
    - ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  

      

      



   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น  
   - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
   - พิธีเปิดต่างๆ 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ  เช่น  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ต่างๆ
ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 หน้า 76 ลำดับ
ที ่2   

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ ์ค่า
ถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ทรายอะเบท ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทำโครงการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี 2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 4 

      

    โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกแดนซ์) จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ  เช่น  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ต่างๆ
ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 หน้า 76 ลำดับ
ที ่1  

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่ายา
คุมกำเนิด ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทำโครงการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ประกฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี 2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 5 

      



    โครงการอบรมการเฝ้าระวังและให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร เครื่องสำอาง
และยา 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการจัดงานประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ต่างๆฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 7  

      

    โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรค
ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทำโครงการตาม
ระเบียบ กฎหมาย โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดซิก้า โรค
ปากมือเท้าเปื่อย โรคขาดสารไอโอดีน โรคเอดส์ เพ่ือเป็นค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 หน้า 78 ลำดับ
ที ่6    
    

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้                                                                       
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย                                                 
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่าเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพ่ือใช้ในการบริหาร
ราชการ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด กรรไกร ซองเทปใส คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี ซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เครื่องคำนวณเลข เครื่องเย็บ
กระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่อง

      



ดับเพลิง ฯลฯ และอ่ืนๆ เกี่ยวกับวัสดุสำนักงานรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ไม้กวาด น้ำยาขัดห้องน้ำ แปรงขัด
พ้ืน สบู่ และวัสดุอ่ืนๆที่เก่ียวกับงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่างๆ เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เตา น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน น้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันฯลฯ   

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท 

      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้ใช้ในราชการ          

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์หมึก
พิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ เมมโมรี่ชิป กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก ชุด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆและวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ฯลฯ ที่อยู่ในประเภทนี้ รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ ไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ                                                                          
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

  งบลงทุน รวม 10,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 10,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 



   เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 40,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000 บาท 

      

  

   - เพ่ืออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)     
 
 
 
 
  

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ของ อบต. ขามสมบูรณ์ จำนวน 10,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 928,260 บาท 
  งบบุคลากร รวม 757,260 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 757,260 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 715,260 บาท 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 105,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 



   ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 66,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 66,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดหาตู้เอกสารบานเลื่อน ตู้เหล็ก จำนวน 22,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจัดหาตู้เอกสารบานเลื่อนตู้เหล็ก  จำนวน  2  ตู้  ราคา ตู้
ละ  11,000  บาท  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 44,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง สำหรับงาน
ประมวลผล  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง โดยมี 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

      



- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า แบบ 
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 
 
  

 งานไฟฟ้าและประปา รวม 150,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง จำนวน 150,000 บาท 

      
  

- เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 105,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของอบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของอบต.ขาม
สมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า
ป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  

      

    โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญแห่งของชาติ จำนวน 15,000 บาท 



      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญ
แห่งของชาติ เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ  

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เยาวชนตำบลขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ     

      

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่
ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ     

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบล
ขามสมบูรณ์ เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ     

      

    โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ     

      

    โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง เช่น ค่าวิทยากรวัสดุ อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า
ป้าย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ     

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท 



      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ   

      

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ขามสมบูรณ์คัพ" จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เยาวชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด  กีฬาสมาชิก อบต. กีฬา พนักงาน ส่วน
ตำบล  ลูกจ้าง และกีฬาประชาชนในตำบลเช่น ค่าวัสดุ ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
แข่งขัน ค่าจัดเตรียม สนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินค่า
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม เงินรางวัล  พร้อมถ้วยรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ    
 
 
  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานต่างๆ ในการจัดงาน     
ประเพณีจัดงานในวันสำคัญต่างๆ   

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง รวม 3,013,800 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,013,800 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,013,800 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประคองสุข) บ้าน
ตะหนอด หมู่ที่ 6 

จำนวน 213,800 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว

      



จราจรไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ  จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และ
ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) ก่อสร้างบ้านตะหนอด หมู่
ที ่6 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (........) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) (ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

    โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสามแยกประปา ถึง
ประปา) บ้านสระหลวง หมู่ที่ 3 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
มาตรฐานทางสำหรับ อปท. และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด)  ก่อสร้างบ้านสระหลวง  หมู่ที ่3 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) (ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยบ้านดาบพระขรรค์ชัย)          
บ้านหนองสะแกพัฒนา  หมู่ที่ 13 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร     ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 357 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และตาม
แบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) ก่อสร้าง หนองสะแกพัฒนา  หมู่
ที ่13  ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (........) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

      



    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบุ่งตะคลองไปบ้าน
หนองสะแกด้านทิศเหนือ) บ้านบุ่งตะคลอง หมู่ที่ 8 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด) ก่อสร้างบ้านบุ่งตะคลอง  หมู่ที ่8   ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) (ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)   
 
 
  

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านขาม หมู่
ที1่ 
ช่วงที่2 (จากบ้านนายวีระ  รังสิโยภาส ถึงบ้านนายฉาย  ดันไธสง) 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 73.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 367.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย  (ตาม
แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด) ก่อสร้างบ้านขาม  หมู่ที ่1 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   (.........) งานก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน
(..........) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านโจด หมู่
ที่ 4 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. D 0.40 ม.  
จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

      



 (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด) ก่อสร้างบ้านโจด หมู่ที ่4 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลองอีสานเขียวด้าน
ทิศใต้ของหมู่บ้าน) บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่ 10 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 102.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 358.75 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้าย
โครงการ  จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และ
ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)ก่อสร้างบ้านใหม่สามัคคีหมู่
ที ่10 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง 
 จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.................) (ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)   

      

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายคลองอีสานเขียวเชื่อมต่อบ้านปอบิด
ตำบลคูขาด) บ้านหนองสะเดา  หมู่ที่ 11 

จำนวน 73,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 400  ตารางเมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้
เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด)  ก่อสร้างบ้านหนองสะเดา หมู่ที ่11 ตำบลขามสมบูรณ์ 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
(.........) (ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

      

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายนานายกระจ่างถึงนานายดำเกิง) บ้าน
โกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 

จำนวน 200,000 บาท 



      

  

- ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 313 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,095.50 ตารางเมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้
เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด) ก่อสร้างบ้านโกรกพัฒนา หมู่ที ่9 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) (ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)   

      

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ้านหนองสะเดาไปบ้านสี่เหลี่ยม 
ตำบลดอนใหญ่) บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 

จำนวน 127,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 174 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 696  ตารางเมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้
เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด)  ก่อสร้างบ้านหนองสะเดา หมู่ที ่11 ตำบลขามสมบูรณ์ 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
(.........) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   

      

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายประชาอุทิศ) บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
 ยาว 313 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,095.50  ตารางเมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้
เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด)  ก่อสร้างบ้านโนนสีฟัน หมู่ที ่5  ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม

      



และการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) (ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายสระแดงไปคลองอีสานเขียว) บ้านโคก
พะงาด  หมู่ที่ 2 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างเสริมดินพ้ืนทาง  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 190 เมตร ขึ้น
ดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตร 
 ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 760  ตารางเมตร  พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้
เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย  (ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด) ก่อสร้างบ้านโคกพะงาด  หมู่ที ่2 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   (.........) งานก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน
(..........) (ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) บ้าน
พะงาดเหนือพัฒนา  หมู่ที่ 12 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อม
วางท่อ คสล. ? 0.30 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน ความยาวรางระบาย
น้ำไม่น้อยกว่า 61.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย  (ตาม
แบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) ก่อสร้างบ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่
ที ่12 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (........) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) (ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)    

      

    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียนมะค่า
ไปนานางสุรินทร์) บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.80 ม.จำนวน 53 ท่อน 
 พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม 56 ม. 

      



 ถมดินและกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้าย
โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  (ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์
กำหนด) ก่อสร้างบ้านมะค่า หมู่ที ่7 ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์กำหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (........) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน(.........) ใน
แผนพัฒนาท้อง  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม
ปรับปรุงถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง ฯลฯ ในเขต
ตำบลขามสมบูรณ์ 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บำรุงรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนหิน
คลุก ถนนลาดยาง ฯลฯ ในเขตตำบลขามสมบูรณ์ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


