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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น      

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้       
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,298,767.70 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,412,634.60 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,593,922.48 บาท    

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท    

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 
339,969.50 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

              
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ.2563 

  

(1) รายรับจริง จำนวน 39,319,144.32 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 16,346.00 บาท    

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จำนวน 27,027.40 บาท 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 270,400.34 บาท    

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จำนวน 189,160.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 2,270.00 บาท 



   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 6,615.00 บาท    

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 16,276,299.2
8 

บาท 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,531,026.3
0 

บาท 

  

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,961.00 บาท 
  

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,532,273.62 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 12,302,818.00 บาท 
   

งบบุคลากร จำนวน 10,080,482.64 บาท 
   

งบดำเนินงาน จำนวน 4,906,222.98 บาท 
   

งบลงทุน จำนวน 3,875,490.00 บาท 
   

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,367,260.00 บาท 
  

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,961.00 บาท 

  
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,840,000.00 บาท 

  
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

  
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 14,234,621.60 15,316,533.00 16,169,685.00 
  งบบุคลากร 11,529,027.20 13,742,820.00 14,448,120.00 
  งบดำเนินงาน 6,269,278.16 9,770,947.00 8,767,595.00 
  งบลงทุน 4,009,950.00 5,609,100.00 4,851,500.00 
  งบรายจ่ายอื่น 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,486,720.00 2,644,000.00 2,812,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 38,559,596.96 47,113,400.00 47,078,900.00 
รวม 38,559,596.96 47,113,400.00 47,078,900.00 

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,253,120 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 934,520 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,765,755 
  แผนงานสาธารณสุข 931,760 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,449,960 
  แผนงานเคหะและชุมชน 40,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 215,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,910,380 
  แผนงานการเกษตร 238,720 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,169,685 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 47,078,900 
        

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 

อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี 
        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   



  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,253,120 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 934,520 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,765,755 
  แผนงานสาธารณสุข 931,760 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,449,960 
  แผนงานเคหะและชุมชน 40,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 215,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,910,380 
  แผนงานการเกษตร 238,720 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,169,685 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 47,078,900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย          

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น          

อ.สำโรง  จ.อุบลราชธาน ี
         

แผนงานบริหารงานทั่วไป             
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

 
งบ 

   
     

       

งบบุคลากร 6,795,660 0 1,976,460 8,772,120  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 0 2,916,720  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,878,940 0 1,976,460 5,855,400  
งบดำเนินงาน           3,977,000  0 440,000           4,417,000   
    ค่าตอบแทน 730,000 0 230,000 960,000  
    ค่าใช้สอย             1,367,600  0 140,000             1,507,600   
    ค่าวัสด ุ 411,400 0 60,000 471,400  
    ค่าสาธารณูปโภค 1,468,000 0 10,000 1,478,000  
งบลงทุน 22,000 0 0 22,000  
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 0 22,000  
งบรายจ่ายอ่ืน 0 30,000 0 30,000  
    รายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000  
งบเงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000  
    เงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000  
                              รวม         10,806,660  30,000 2,416,460         13,253,120   
 
    



 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 
รวม 

  



งบ 
        
      

งบบุคลากร 500,520 0 500,520   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 500,520 0 500,520   

งบดำเนินงาน 384,000 30,000 414,000   

    ค่าตอบแทน 144,000 0 144,000   

    ค่าใช้สอย 210,000 30,000 240,000   

    ค่าวัสด ุ 30,000 0 30,000   

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000   

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000   

                              รวม 904,520 30,000 934,520   
 

  
   

 

  
 

  
   

 

  
 

  
   

 

  
 

  
   

 

  
 

  
   

 

  
 

  
   

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

  
 

 

 

  

  

 

  

แผนงานการศึกษา              



    งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

  

งบ 
    
      

      

  

งบบุคลากร 1,718,160 0 1,718,160   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,718,160 0 1,718,160   

งบดำเนินงาน 167,000 2,343,595 2,510,595   

    ค่าตอบแทน 62,000 0 62,000   

    ค่าใช้สอย 40,000 954,350 994,350   

    ค่าวัสด ุ 65,000 1,389,245 1,454,245   

งบลงทุน 17,000 0 17,000   

    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 0 17,000   

งบเงินอุดหนุน 0 2,520,000 2,520,000   

    เงินอุดหนุน 0 2,520,000 2,520,000   

                              รวม 1,902,160 4,863,595 6,765,755   

         

         

         

         

         

         

         

แผนงานสาธารณสุข             



    งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

  

งบ 
    
      

      

  

งบบุคลากร 323,760 0 323,760   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 323,760 0 323,760   

งบดำเนินงาน 58,000 310,000 368,000   

    ค่าตอบแทน 48,000 0 48,000   

    ค่าใช้สอย 10,000 310,000 320,000   

งบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000   

    เงินอุดหนุน 0 240,000 240,000   

                              รวม 381,760 550,000 931,760   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

แผนงานสังคมสงเคราะห์             



    งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
รวม 

    

งบ 
      
        

      

    

งบบุคลากร 1,239,960 1,239,960     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,239,960 1,239,960     

งบดำเนินงาน 210,000 210,000     

    ค่าตอบแทน 25,000 25,000     

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000     

    ค่าวัสด ุ 45,000 45,000     

                              รวม 1,449,960 1,449,960     

แผนงานเคหะและชุมชน             
    งาน 

งานสวนสาธารณะ รวม 
    

งบ 
      
        

          

งบดำเนินงาน 40,000 40,000     

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000     

                              รวม 40,000 40,000     

         

         

         

         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             



    งาน 
งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม 

    

งบ 
      
        

      

    

งบดำเนินงาน   170,000     

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000     

                              รวม 170,000 170,000     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             
    งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
  

งบ 
    
      

        

งบดำเนินงาน 130,000 65,000 195,000   

    ค่าใช้สอย 130,000 65,000 195,000   

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000   

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000   

                              รวม 130,000 85,000 215,000   

         

         

         

         

         

         

         



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 

  

งบ 
    
      

      

  

งบบุคลากร 1,694,880 0 1,694,880   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,694,880 0 1,694,880   

งบดำเนินงาน 423,000 30,000             403,000    

    ค่าตอบแทน 83,000 0 83,000   

    ค่าใช้สอย 140,000 0 140,000   

    ค่าวัสด ุ               150,000  30,000               180,000    

งบลงทุน 28,300 4,734,200 4,762,500   

    ค่าครุภัณฑ์ 28,300 0                 78,300    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,734,200 4,734,200   

                              รวม 2,146,180 4,764,200 6,910,380   

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

แผนงานการเกษตร             
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่า

ไม้ 
รวม 

  

งบ 
    
      

        

งบบุคลากร 198,720 0 198,720   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 198,720 0 198,720   

งบดำเนินงาน 20,000 20,000 40,000   

    ค่าใช้สอย 10,000 20,000 30,000   

    ค่าวัสด ุ 10,000 0 10,000   

                              รวม 218,720 20,000 238,720   

แผนงานงบกลาง             
    งาน 

งบกลาง รวม 
    

งบ 
      
        

          

งบกลาง         16,169,685          16,169,685      

    งบกลาง         16,169,685          16,169,685      

                              รวม         16,169,685          16,169,685      
 

 

 

 



 
  

   
 

  
 

  
   

 

  

         

         

         

         

         

    
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

    

         



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)    
พ.ศ.2552 มาตรา 87  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น และโดย
อนุมัติของนายอำเภอ 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
47,078,900 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,078,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,253,120 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 934,520 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,765,755 

  แผนงานสาธารณสุข 931,760 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,449,960 

  แผนงานเคหะและชุมชน 40,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 215,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,910,380 

  แผนงานการเกษตร 238,720 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 16,169,685 



งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 47,078,900 

        
 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้          

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

        

 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 

         

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ
นี้     

  

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

   
 

   

(ลง
นาม).................................................. 

   (นายวรพจน์  พรรณวิไล) 

   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนกาเล็น 

อนุมัติ  
    

    

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

       (นายชินวัตร  ทองปรีชา)  

ตำแหน่ง นายอำเภอสำโรง  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ 

อ าเภอ ส าโรง   จังหวดัอุบลราชธานี 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้  13,151,660.- บาท   

จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 10,806,660 บาท 

  1.งบบุคลากร รวม 6,795,660 บาท 

   1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท 

        เงนิเดือนนายก/รองนายก จ ำนวน 514,080 บำท 

      

  

(1) เงินเดือนนำยก/รองนำยก 

 -  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล   

   เงินเดอืน ๆ ละ  ๒๐,๔๐๐ บำท     จ ำนวน ๑๒ เดือน 

- รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล   

   จ ำนวน ๒ คน ๆ ละ ๑๑,๒๒๐ บำท    จ ำนวน  ๑๒  เดือน 

   เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยก อบต./รองนำยก อบต.   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล และเลขำนกุำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน

      



ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล และเลขำนกุำร
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 เรื่อง ประกำศ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงินเดือนและค่ำตอบแทน
ผูบ้รหิำรและสมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล และ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกจิจำนเุบกษำ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

   เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  

(2) เงินคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 

นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บำท  

   จ ำนวน ๑๒ เดือน 

-  รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

   จ ำนวน ๒ คนๆ ละ ๘๘๐ บำท   จ ำนวน ๑๒ เดือน 

     เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล  และเลขำนกุำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล และเลขำนกุำร
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  

      



ด่วนท่ีสดุที่ มท 0809.7/ว 2084  

ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินเดอืนและค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและ
สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล และองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกจิจำนเุบกษำ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

   เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  

(3) เงินคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 

-  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

   เดือน ๆ ละ ๑,๗๕๐ บำท   จ ำนวน ๑๒ เดือน 

-  รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

   จ ำนวน ๒ คน ๆ  ๘๘๐ บำท   จ ำนวน ๑๒ เดือน 

   เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนพเิศษ    

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยก 

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  และเลขำนกุำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล และเลขำนกุำร
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  

ด่วนท่ีสดุที่ มท 0809.7/ว 2084  

ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินเดอืนและค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและ
สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล และองคก์ำร

      



บรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกจิจำนเุบกษำ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

   
เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 86,400 บาท 

      

  

(4) เงินคำ่ตอบแทนเลขำนกุำร/ที่ปรกึษำนำยกเทศมนตรี  
     นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล  เดือนละ ๗,๒๐๐ บำท จ ำนวน ๑๒ เดือน   

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล  และเลขำนกุำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน

      



ต ำบล เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล และเลขำนกุำร
สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  

ด่วนท่ีสดุที่ มท 0809.7/ว 2084  

ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินเดอืนและค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและ
สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล และองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกจิจำนเุบกษำ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

   เงนิค่าตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 2,232,000 บาท 

      

  

(5) เงินคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

- ประธำนสภำฯ       

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 11,220.- บำท  

- รองประธำนสภำฯ  

จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ  9,180.- บำท  

- เลขำนกุำรสภำฯ    

จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ  7,200.- บำท   

- สมำชกิสภำ อบต.  22 อตัรำ 

อตัรำๆ ละ 7,200.-  จ ำนวน  12  เดือน      

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล               
รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  และเลขำนกุำรสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล เลขำนกุำรนำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล และเลขำนกุำร

      



สภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล     (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  

ด่วนท่ีสดุที่ มท 0809.7/ว 2084  

ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินเดอืนและค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและ
สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำล และองคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกจิจำนเุบกษำ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,878,940 บาท 

   เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 2,762,640 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี   

ของพนกังำนส่วนต ำบล จ ำนวน  8  อตัรำ    

1. ปลดั อบต.   ตัง้จำ่ยไว ้ 519,600.- บำท                   

   จ ำนวน  12 เดือน ๆ ละ 43,300.- บำท   

 2. รองปลดั อบต.      ตัง้จ่ำยไว ้ 448,920.- บำท 

   จ ำนวน  12 เดือน ๆ ละ 37,410.- บำท    

 3. หวัหนำ้ส ำนกัปลดั อบต. ตัง้จำ่ยไว ้ 429,240.- บำท 

   จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 35,770.- บำท    

4. นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำร   
    ตัง้จำ่ยไว ้356,160.- บำท 

    จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 29,680.- บำท    

5. นกัทรพัยำกรบคุคลปฏิบตัิกำร   
    ตัง้จ่ำยไว ้275,760.- บำท      

    จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 22,980.- บำท    

6. นกัจดักำรงำนทั่วไปปฏิบตัิกำร   
    ตัง้จ่ำยไว ้ 207,480.- บำท      

    จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 17,290.- บำท    

7. เจำ้พนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน  

    ตัง้จ่ำยไว ้285,840.- บำท     

    จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 23,820.- บำท    

8. เจำ้พนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน   

      



    ตัง้จ่ำยไว ้ 239,640.- บำท      

    จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 19,970.- บำท    

  *ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปี   

   งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

   เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 96,000 บาท 

      

  

   (1) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนขำ้รำชกำรซึ่ง
ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเงินเดือนและเงิน
ประจ ำต ำแหน่งได้รับเงินค่ำตอบแทนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำ
ต ำแหน่งที่ ได้รับ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพล
เรือน  (ฉบับที่  3) บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรพล
เ รื อ น  1.ป ร ะ เ ภ ท บ ริ ห ำ ร  บ ริ ห ำ ร ร ะ ดั บ ก ล ำ ง ,ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงกำรคลงั ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำก
เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2550 ขอ้ 5 

ตัง้ไว ้ 84,000.- บำท 

    (2) เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มพเิศษส ำหรบักำรสูร้บ (พ.ส.ร.)  
แก่พนกังำนส่วนต ำบล  ตัง้ไว ้12,000.- บำท 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหวัหนำ้ส่วน
รำชกำร จ ำนวน  3  อตัรำ  

1. นกับรหิำรงำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (ปลดั อบต.)     
    จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 7,000.-บำท  

    เป็นเงิน 84,000.-บำท 

2. นกับรหิำรงำนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (รองปลดั อบต.)  
    จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บำท     

    เป็นเงิน   42,000.-บำท 

3. นกับรหิำรงำนทั่วไป (หวัหนำ้ส ำนกัปลดั อบต.)              
    จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บำท     

    เป็นเงิน   42,000.-บำท   

      



   ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปี      

   งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 814,080 บาท 

      

  
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  

    ตั้งจ่ายไว้ 598,080.- บาท 

    เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งชั่วครำวพรอ้มทัง้เงินปรบัปรุงคำ่จำ้ง ใหแ้ก่
พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ จ ำนวน  4  อตัรำ  ดงันี ้ 
1. ผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่วิเครำะหน์โยบำยและแผน         

    จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 21,010.- บำท  

    เป็นเงิน  252,120.- บำท 

2. ผูช้่วยนกัทรพัยำกรบคุคล                                       

    จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 16,730.- บำท  

    เป็นเงิน  200,760.- บำท 

3. พนกังำนขบัรถบรรทกุน ำ้  

    จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 12,100.- บำท  

    เป็นเงิน  145,200.- บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 

 (2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป   

ตั้งจ่ายไว ้ 216,000.- บาท  

     เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งชั่วครำวใหแ้ก่พนกังำนจำ้งทั่วไป  

จ ำนวน  2  อตัรำ  ดงันี ้
1. นกักำรภำรโรง  
   จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บำท   

    เป็นเงิน  108,000.- บำท 

2. คนงำนทั่วไป (พนกังำนขบัรถยนต)์                      
   จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บำท  

   เป็นเงิน  108,000.- บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

      



**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

   เงนิเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 38,220 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่คำ่ครองชีพชั่วครำวส ำหรบัพนกังำนจำ้งตำม
ภำรกิจและคำ่จำ้งพนกังำนจำ้งทั่วไป จ ำนวน  3   อตัรำ 

1. พนกังำนขบัรถบรรทกุน ำ้  

   จ ำนวน  12 เดือน ๆ ละ 1,185.- บำท                

   เป็นเงิน   14,220.- บำท 

2. นกักำรภำรโรง      
   จ ำนวน  12 เดือน ๆ ละ 1,000.- บำท   

   เป็นเงิน   12,000.- บำท 

3. คนงำนทั่วไป (พนกังำนขบัรถยนต)์     
   จ ำนวน  12 เดือน ๆ ละ 1,000.- บำท   

   เป็นเงิน   12,000.- บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     2.งบด าเนินงาน รวม 3,977,000 บาท 

  2.1 ค่าตอบแทน รวม 730,000 บาท 

  (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จ านวน 580,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  

(เงินรำงวลัประจ ำปี)  ส ำหรบัพนกังำนส่วนต ำบลและลกูจำ้ง  

 - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนกำรสอบของคณะกรรมกำรและเจำ้หนำ้ที่ด  ำเนินกำร
สอบ (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยกำรคดัเลือกพนกังำนและลกูจำ้ง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2555) 

- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่น
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนงัสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วนัท่ี 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีกำรก ำหนดประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลั
ประจ ำปี 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

  (2) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเชำ่บำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกจำ่ยไดต้ำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 

- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบั
ที่ 2) พ.ศ. 2551 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบั
ที่ 3) พ.ศ. 2559 

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบั
ที่ 4) พ.ศ. 2561 

5) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วนัท่ี 12 ตลุำคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเชำ่บำ้น

      



ของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

  
  (3) เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 50,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำกำรศกึษำบตุรใหแ้ก่นำยก อบต. พนกังำนส่วนต ำบล
และผูม้ีสิทธิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบักำรศกึษำ
ของบตุรพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น   

- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ระเบียบ  ดงันี ้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุร พ.ศ. 2523 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติมถงึ ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบักำรศกึษำ
บตุร พ.ศ. 2560 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุรของ
พนกังำนส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541    

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุรของ
พนกังำนส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549   

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

      

  2.2 ค่าใช้สอย รวม 1,367,600 บาท 

  (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

   
(1.1) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยกุระจายเสียง โทรทัศน ์วารสาร
ประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงาน หรือสือ่สิ่งพิมพต์่างๆ 

จ านวน 10,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำโฆษณำและ เผยแพรข่ำ่วทำง
วิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน ์วำรสำรประชำสมัพนัธ ์ผลกำรด ำเนินงำน  

หรือส่ือส่ิงพิมพต์่ำงๆ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   
(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพือ่ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  
ส านักงานและบริเวณโดยรอบ อบต. 

จ านวน 108,000 บาท 

    

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำน เพื่อดแูลรกัษำควำมสะอำด อำคำร ส ำนกังำน
และบรเิวณโดยรอบ อบต. จ ำนวน  12 เดือน ๆ ละ  9,000.-  บำท  

      



**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

   
(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพือ่ดูแลศูนยส์ูบน ้าหนองแต้ และเปิด – ปิด
น ้าประปา  หมู่ที ่9 

จ านวน 36,000 บาท 

    

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำน เพื่อดแูลศนูยส์บูน ำ้หนองแต ้และเปิด – ปิด
น ำ้ประปำ หมู่ที่9จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 3,000.- บำท 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

      

   
(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเกบ็เงนิค่าน ้าประปา และเปิด-ปิด น ้าประปา  

จ านวน 4 อตัรา 

จ านวน 132,000 บาท 

    

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำนเก็บเงินคำ่น ำ้ประปำ และเปิด-ปิด
น ำ้ประปำ เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบรกิำรผูเ้ก็บคำ่น ำ้ประปำ เปิด - ปิด
ประปำ จ ำนวน 4 อตัรำ  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   (1.5) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถยนตส์่วนกลาง จ านวน 108,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบรกิำรคนงำนขบัรถยนตส่์วนกลำง 
อบต. จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000.-บำท 

 **ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   (1.6) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนยส์ูบน ้าบ้านบุง่ ม.4 จ านวน 36,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบรกิำรผูด้แูลศนูยส์บูน ำ้บำ้นบุง่   

หมู่ที่ 4 จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ  3,000.- บำท  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   (1.7) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนยส์ูบน ้าหว้ยร่องแดงหมู่ที ่2 บ้านสว่าง จ านวน 30,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบรกิำรผูด้แูลศนูยส์บูน ำ้หว้ยรอ่งแดง   

หมู่ที่ 2 บำ้นสวำ่ง จ ำนวน 12 เดอืนๆ ละ  2,500.- บำท  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   (1.8) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จ านวน 50,000 บาท 



    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบรกิำรอื่น ๆ  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   
(1.9) ค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย เพือ่ปฏิบตัหิน้าทีรั่กษาความ
ปลอดภัยบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ อบต. 

จ านวน 42,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำยำมดแูลรกัษำควำมปลอดภยั  

เพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยับรเิวณพืน้ท่ี
โดยรอบ อบต. จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.-บำท 

 **ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

      

   (1.10) คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 45,600 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำร  จ ำนวน 12 เดือน 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   
(1.11) คา่ใช้จ่ายส าหรับการท าประกันภัยรถยนตส์ว่นกลางขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนกาเล็น 

จ านวน 35,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรท ำประกนัภยัรถยนตส่์วนกลำงขององคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลโนนกำเล็น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   (1.12) คา่ต่อสัญญาเว็ปไซตข์อง อบต.โนนกาเลน็ จ านวน 10,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำต่อสญัญำเว็บไซตข์อง อบต. โนนกำเล็น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

  (2) รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

    

  

- ค่ำรบัรองในกำรตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล ที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยม
ชม หรือทศันศกึษำดงูำน และเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรว่มตอ้นรบับคุคลหรือคณะ
บคุคล ฯลฯ  จ ำนวน  20,000.- บำท 

    - ค่ำเลีย้งรบัรอง ในกำรประชมุสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลโนนกำเล็นหรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนกุรรมกำรท่ีไดร้บัแต่งตัง้ตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบ หรือ
หนงัสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชมุ
ระหว่ำง อปท. กบั อปท. หรือ อปท. กบัรฐัวิสำหกิจหรือเอกชน           

      



เป็นเงิน 10,000.-บำท (หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่  
มท 0808.4/ว2381 ลว. 28 กรกฎำคม 2548  เรื่องกำรตัง้งบประมำณฯ) 
**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

  (3) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

   (3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจกัร จ านวน 100,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร เช่น  ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง  คำ่พำหนะ   

ค่ำเช่ำที่พกั  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  คำ่ผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบิน  ค่ำลงทะเบียนตำ่งๆ  ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร  ของคณะผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พนกังำนส่วน
ต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  หรือบคุคล คณะบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตหรืออนมุตัิใหเ้ดินทำง
ไปรำชกำรเพื่อประชมุ  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนำ  ดงูำน 

หรือไปติดต่อรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   (3.2) ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้งและประชาสัมพันธก์ารเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกตัง้ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลวงั
โพธ์ิ  ตำมที่กฎหมำยก ำหนด    

อีกทัง้ใหค้วำมรว่มมือในกำรประชำสมัพนัธ ์กำรณรงค ์หรือกำรใหข้อ้มลูข่ำวสำรแก่
ประชำชนใหท้รำบถงึสิทธิและหนำ้ที่และกำรมีส่วนรว่มทำงกำรเมืองในกำรเลือกตัง้
สภำผูแ้ทนรำษฎรและหรือสมำชกิวฒุิสภำ โดยจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบักำรจดั
สถำนท่ี   

ค่ำวสัด ุ เครื่องเขียนและอปุกรณ ์  

ค่ำถำ่ยเอกสำร ค่ำพมิพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์คำ่หนงัสือ  ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเชำ่อปุกรณต์ำ่งๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงที่ใชบ้รรจเุอกสำร     ค่ำของ

      



สมนำคณุ  ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม   

ค่ำสมนำคณุวิทยำกร  คำ่อำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  คำ่ป้ำยโครงกำร            ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร   
ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร   
เป็นไปตำมพระรำชบญัญัต ิและหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้ 
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562  

2) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  

ลงวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2561 เรื่อง กำรซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตัิกำรตัง้งบประมำรเพื่อเป็น
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรเลือกตัง้ทอ้งถิ่น 

4) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1705  

ลงวนัท่ี 20 มีนำคม 2563   

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

   (3.3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ จ านวน 5,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำของรำงวลั หรือเงินรำงวลั  ในกำรจดังำน หรือกิจกรรมต่ำง ๆ  เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำพวงมำลยั  ช่อดอกไม ้กระเชำ้ดอกไมแ้ละพวงมำลำ  ตำมควำมจ ำ เป็น  หรือคำ่
ชดใชค้ำ่เสียหำย หรือคำ่สินไหมทดแทน   

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

   (3.4) โครงการอบรมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล จ านวน 20,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโครงกำรอบรมควำมโปรง่ใสตำมหลกั   ธรรมำภิ
บำลในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล         โนนกำเล็น  เพื่อให้
บคุลำกรในองคก์รมีควำมรู ้และตระหนกัถึงกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติใน
กำรปฏิบตัิงำนเกดิขึน้ เพื่อสำมำรถน ำควำมรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนต์่อองคก์รและ
ประชำชนได ้ โดยจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนท่ี  คำ่ใชจ้ำ่ย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่ำวสัด ุ เครื่องเขียน  และอปุกรณ ์ คำ่ประกำศนียบตัร  คำ่ถำ่ย
เอกสำร  ค่ำพมิพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ คำ่หนงัสือ  ค่ำใชจ้่ำยในกำรติดต่อส่ือสำร  คำ่
เช่ำอปุกรณต์ำ่งๆ     ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงที่ใชบ้รรจเุอกสำร  คำ่อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  คำ่ป้ำยโครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำ
โครงกำร  

      



 - เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ  และระเบียบ ดงันี ้ 
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 

2) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

   (3.5) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 
2540 

จ านวน 20,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโครงกำรอบรมใหค้วำมเก่ียวกบั พรบ.ขอ้มลูข่ำว
สำวของรำชกำร พ.ศ. 2540  เพื่อใหผู้เ้ขำ้อบรมมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบั พ.ร.บ.
และสำมำรถน ำไปปฏิบตัิไดถ้กูตอ้งเพื่อสำมำรถน ำควำมรูไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อ
องคก์รและประชำชนได ้ โดยจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่
สถำนท่ี  คำ่ใชจ้ำ่ยในพิธีเปิดและปิด            
ค่ำวสัด ุ เครื่องเขียน  และอปุกรณ ์ ค่ำประกำศนียบตัร  คำ่ถ่ำยเอกสำร   
ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพมิพ ์ ค่ำหนงัสือ  คำ่ใชจ้่ำยในกำรตดิต่อส่ือสำร   
ค่ำเช่ำอปุกรณต์่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงที่ใชบ้รรจเุอกสำร  คำ่อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  คำ่ป้ำยโครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำ
โครงกำร   
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ  และระเบียบ ดงันี ้ 
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 

2) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ตำมพะรำชบญัญตัิขอ้มลูขำ่วสำวของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540   

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

  (4) ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 



    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นเพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ กรณี
เป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน  ใหจ้่ำยจำกคำ่ใชส้อย  ส่วนกรณีที่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูด้  ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นเองให้
ปฏิบตัิ  ดงันี ้                           
(1)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้่ำยจำกคำ่ใชส้อย 

(2)  ค่ำส่ิงของที่ซือ้มำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหจ้่ำยจำกคำ่วสัดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ  และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 

2) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

4) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752  

ลงวนัท่ี 6 สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัรูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรบั-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

5) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558  เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

6) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523  

ลงวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยและคำ่สำธำรณปูโภค 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

      

    
  

       
  2.3 ค่าวสัด ุ รวม 411,400 บาท 

  (1) วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดสุ ำนกังำน  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มลีกัษณะโดยสภำพ
ไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกตมิีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหส้ำมำรถใชง้ำน

      



ไดต้ำมปกติ    
3.  รำยจำ่ยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัด ุ เช่น คำ่ขนส่ง ค่ำภำษี  คำ่ประกนัภยั  ค่ำ
ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้คำ่  ดงันี ้ หนงัสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกำ้อี ้
พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตัง้ (กระดำนด ำ) ที่ถพูืน้ ตะแกรงวำง
เอกสำร เครื่องตดัโฟม เครื่องตดักระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กญุแจ ภำพเขียน แผน
ที่ พระบรมยำลกัษณ ์แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำนชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำย
จำรำจรหรือแผ่นป้ำยตำ่งๆ มู่ล่ี มำ่นปรบัแสง (ต่อผื่น) พรม(ต่อผืน) นำฬิกำตัง้หรือ
แขวน พระพทุธรูปจ ำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ
เดิม ดงันี ้กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น ำ้นำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บ
กระดำษ กำว ชอลค์ สมดุ ซองเอกสำร ตลบัผงหมกึ น ำ้หมึกปรนิท ์เทป พี วี ซ ีแบบ
ใส  น ำ้ยำลบกระดำษไข ไมบ้รรทดั คลิป เป๊ก เข็มหมดุ กระดำษคำรบ์อน กระดำษ
ไข แฟ้ม สมดุบญัชี สมดุประวตัิขำ้รำชกำร แบบพมิพ ์ผำ้ส ำลี ธงชำติ ส่ิงพมิพท์ี่ไดจ้ำก
กำรซือ้ หรือจำ้งพิมพ ์ของใชใ้นกำรบรรจหุีบห่อ น ำ้มนั ไข ขีผึ้ง้ น ำ้ดื่มส ำหรบับรกิำร
ประชำชนในส ำนกังำน ฯลฯ   

   - เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มถินุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

  (2) วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 



    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มีลกัษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหส้ำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  คำ่
ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดไุฟฟำ้และวิทยุ  ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้คำ่  ดงันี ้ ไมโครโฟน  

ขำตัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้ำ เครื่องวดักระแสไฟฟ้ำ เครื่องวดัแรงดนัไฟฟำ้ มำตร
ส ำหรบัตรวจวงจรไฟฟ้ำ  เครื่องประจไุฟ ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี ้ ฟิวส ์เทปพนั
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟำ้ หลอดไฟ เขม็ขดัรดัสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์
ไฟฟ้ำ หลอดวิทยทุรำนซิตเตอรแ์ละชิน้ส่วนวิทย ุลกูถว้ยสำยอำกำศ รีซีสเตอร ์มฟูวิง่
คอยสค์อมเดนเซอร ์ขำหลอดฟลอูอเรสเซนซ ์เบรกเกอร ์สำยอำกำศหรือเสำอำกำศ
ส ำหรบัวิทย ุเครื่องรบัโทรทศัน ์จำนรบัสญัญำณดำวเทียม ฯลฯ      

(3) ค. ประเภทอปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  

- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่เป็นอปุกรณป์ระกอบหรืออะไหล่ส ำหรบักำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยสิ์นใหค้ืนสภำพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรอืค่ำซ่อม
กลำง ดงันี ้ ดอกล ำโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบงัคบัทำงไฟ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มถินุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

      



**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

  (3) วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดงุำนบำ้นงำนครวั  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งส่ิงของที่มีลกัษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหส้ำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกติ   
3. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  คำ่
ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั  ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้คำ่  ดงันี ้ หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถงั ถำด แกว้น ำ้ จำนรอง ถว้ยชำม ชอ้นสอ้ม กระจกเงำ โอง่น ำ้ ที่
นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน ำ้มนั เตำรีด เครื่องบดอำหำร เครื่องตีไข่ไฟฟ้ำ เครื่องป้ิง
ขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ รวมถงึ หมอ้หงุขำ้วไฟฟ้ำ กระติดน ำ้รอ้น กระติดน ำ้แข็ง ถงั
แก๊ส เตำ ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี ้ ผงซกัฟอก สบู่ น ำ้ยำดบั
กลิ่น แปรง ไมก้วำด เข่ง มุง้ ผ่ำปทุี่นอน ปลอกหมอน หมอน ผำ้หม่ ผำ้ปโูต๊ะ น ำ้จืดที่ซือ้
จำกเอกชน ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มถินุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

      



**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

  (4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดยุำนพำหนะและขนส่ง  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งส่ิงของที่มีลกัษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหส้ำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  คำ่
ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนส่ง  ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้คำ่  ดงันี ้ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กญุแจปำกตำย กญุแจ
เล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลดัซ ์กระจกโคง้มน ล็อคพวงมำลยั สญัญำณไฟ
กระพรบิ สญัญำณไฟฉกุเฉิน กรวยจำจร ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี ้ยำงรถยนต ์น ำ้มนัเบรก น๊อต
และสกรู สำยไมล ์เพลำ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ      

(3) ค. ประเภทอปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  

- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่เป็นอปุกรณป์ระกอบหรืออะไหล่ส ำหรบักำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ
ทรพัยสิ์นใหค้ืนสภำพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรอืค่ำซ่อม
กลำง ดงันี ้ เบำะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่) ชดุเกียร์
รถยนต ์เบรก ครชั พวงมำลยั สำยพำนใบพดั หมอ้น ำ้ แบตเตอรร์ี่ จำนจำ่ย ลอ้ ถงั
น ำ้มนั ไฟเบรก ตลบัลกูปืน กระจกมองขำ้ง รถยนต ์กนัชนรถยนต ์เข็มขดันิรภยั ฯลฯ 

 

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

      



2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  

ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำร
พิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

  (5) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 161,400 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดเุชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มีลกัษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหส้ำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง  ค่ำภำษี   

ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  ดงันี ้  
(1) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี ้ แก๊สหงุตม้ น ำ้มนั
เชือ้เพลงิ น ำ้มนัดีเซล น ำ้มนัก๊ำด น ำ้มนัเบนซิน น ำ้มนัเตำ น ำ้มนัจำร
บี น ำ้มนัเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ    

  โดยแยกเพื่อจ่ำยเป็นคำ่วสัดเุชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  ส ำหรบัรำยกำรดงัต่อไปนี ้
  - คำ่น ำ้มนัส ำหรบัรถยนตส่์วนกลำง ทะเบียน กจ 5082 อบุลรำชธำนี  
    จ ำนวน 46,700.- บำท     

 - ค่ำน ำ้มนัส ำหรบัรถยนตส่์วนกลำง ทะเบียน ขก 1932 อบุลรำชธำนี  
    จ ำนวน 46,700.- บำท     

  - คำ่น ำ้มนัส ำหรบัรถยนตบ์รรทกุน ำ้ ทะเบียน บล 4119 อบุลรำชธำนี   
   จ ำนวน 40,000.- บำท 

 - ค่ำน ำ้มนัส ำหรบัรถจกัรยำนยนต ์ทะเบียน ขขข 937 อบุลรำชธำนี  

   จ ำนวน 3,000.- บำท  

  - คำ่น ำ้มนัส ำหรบัเครื่องตดัหญำ้  

    จ ำนวน 25,000.-บำท          

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  

      



1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  

ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุง
หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  

ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำร
พิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณ 

3) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัท่ี 20 มถินุำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยและคำ่สำธำรณปูโภค 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

  (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดโุฆษณำและเผยแพร่  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มีลกัษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหส้ำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง  ค่ำภำษี  คำ่ประกนัภยั  ค่ำ
ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่ ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนได้
ดงัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้คำ่  ดงันี ้ ขำตัง้กล่อง ขำตัง้เขยีนภำพ กล่องและระวงิใส่
ฟีลม์ภำพยนตร ์เครื่องกรอเทป เลนสซ์ูม กระเป๋ำใส่กลอ้งถำ่ยรูป ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือ
เปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี ้ พูก่นั สี กระดำษเขยีน
โปสเตอร ์ฟีลม์ เมมโมรี่กำรด์ ฟีลม์สไลด ์แถบบนัทึกเสียงหรือ
ภำพ (ภำพยนตร,์ วดีีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำที่ไดจ้ำกกำรลำ้ง อดั
ขยำย ภำพถำ่ยดำวเทียม ฯลฯ      

      



- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

  (7) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 80,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดคุอมพิวเตอร ์ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งส่ิงของที่มีลกัษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม ่ ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวสัด ุ

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชดุไม่
เกิน  20,000  บำท   

3. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหส้ำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกติ    
4. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์ ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกตมิีอำยุ
กำรใชง้ำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้คำ่  ดงันี ้ แผ่นหรือจำนบนัทึก
ขอ้มลู ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อม
สิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ
เดิม ดงันี ้ อปุกรณบ์นัทึก
ขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vide

o Disc, Flash Drive) เทปบนัทึก
ขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพห์รือเทป
พิมพส์ ำหรบัเครื่องพิมพส์ ำหรบัคอมพิวเตอร ์ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครื่องพิมพแ์บบ

      



เลเซอร ์กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ   

(3) ค. ประเภทอปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่เป็นอปุกรณป์ระกอบหรือ
อะไหล่ส ำหรบักำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหค้ืนสภำพดงัเดมิที่มีลกัษณะเป็นกำร
ซ่อมบ ำรุงปกติหรือคำ่ซ่อมกลำง ดงันี ้แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอรด์ (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คตัซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรนิเตอรส์วิตชิ่งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสญัญำณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)

 เป็นตน้ เครื่องอำ่นและบนัทึกขอ้มลูแบบต่ำงๆ เช่น  

แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮำรด์ดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ    

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

  (8) วัสดุอืน่ จ านวน 10,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดอุื่น ๆ เช่น มิเตอรน์ ำ้ มเิตอรไ์ฟฟ้ำ  สมอเรือ  ตะแกรงกนัสวะ  หวั
เชื่อมแก๊ส  หวัวำลว์ปิด – เปิดแก๊ส  ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก  

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มถินุำยน 2558 เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนก
ประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

      



**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,468,000 บาท 

  (1) ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,380,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนท่ีที่อยูใ่นควำม
ดแูลรบัผิดชอบขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  

- ค่ำไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ที่สำธำรณะและสถำนท่ีซึง่อยูใ่น  

  ควำมรบัผิดชอบของ อบต.    ตัง้ไว ้ 350,000.- บำท       

- ค่ำไฟฟ้ำกิจกำรประปำที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบของ อบต.  
  ตัง้ไว ้ 170,000.- บำท 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 

- ค่ำไฟฟ้ำสถำนีสบูน ำ้       ตัง้ไว ้ 860,000.- บำท 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป   

งำนบรหิำรทั่วไป 

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วนัท่ี 19 ตลุำคม 2560 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วนัท่ี 12 กนัยำยน 2560 เรื่อง  แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ 

ค่ำสำธำรณปูโภคคำ้งช ำระ 

4) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2560 
 

      

  (2) ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 5,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำโทรศพัทพ์ืน้ฐำน  

ค่ำโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ฯลฯ  และหมำยควำมรวมถงึ 
ค่ำใชจ้ำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำรดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้เก่ียวกบักำรใช้
บรกิำร เช่น คำ่เช่ำเครื่อง คำ่เชำ่หมำยเลขโทรศพัท ์ 

ค่ำบ ำรุงรกัษำสำย ฯลฯ   

-  เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  

      



1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

  (3) ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 3,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบรกิำรไปรษณีย ์ ค่ำธนำณตั ิ คำ่ดวงตรำไปรษณียำกร      
ค่ำเช่ำตูไ้ปรษณีย ์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐั
แบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

  (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000 บาท 

    

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบรกิำรส่ือสำรและโทรคมนำคม  เช่น   

ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ ์ค่ำวิทยตุดิตำมตวั คำ่วิทยส่ืุอสำร  ค่ำส่ือสำรผ่ำน
ดำวเทียม  คำ่ใชจ้ำ่ยเก่ียวกบักำรใชร้ะบบอินเทอรเ์น็ตรวมถึงอินเทอรเ์น็ตกำรด์และคำ่
ส่ือสำรอื่นๆ  เช่น  คำ่เคเบิล้ทีวี  คำ่เชำ่ช่องสญัญำณดำวเทียม  เป็นตน้  และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใชจ้่ำยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้รกิำรดงักลำ่วและคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้เก่ียวกบั
กำรใชบ้รกิำร  
- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรทั่วไป 
 

      

 3. งบลงทนุ รวม 22,000 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 

  (1) ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์       

   (1.1) คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ จ านวน 17,000 บาท 



    

  

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนกังำน (จอแสดงภำพไม่นอ้ยกว่ำ 19 นิว้)  
คณุลกัษณะพืน้ฐำน  

-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกว่ำ 4 แกนหลกั (4 core) มคีวำมเรว็
สญัญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่นอ้ยกว่ำ 3.1 GHz หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 4 MB  

-มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 4 GB  

-มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจไุม่นอ้ย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่นอ้ย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  

-DVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพแ์ละเมำส ์

-มีจอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หน่วย 

*เป็นไปตำม พระรำชบญัญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1.เกณฑร์ำคำกลำงและลกัษณะพืน้ฐำนกำรจดัหำอปุกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร ์ฉบบั
เดือน พฤษภำคม 2563 

พระรำชบญัญัต ิพระรำชกฤษฎีกำ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
2.หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป   

งำนบรหิำรทั่วไป 

      

    
  

       
   (1.2) เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 5,000 บาท 

    

  

คณุลกัษณะพืน้ฐำน 

-มีก ำลงัไฟฟำ้ดำ้นนอกไม่นอ้ยกวำ่ 800 VA (480 Watts) 

-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 15 นำท ี

*เป็นไปตำม พระรำชบญัญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1.เกณฑร์ำคำกลำงและลกัษณะพืน้ฐำนกำรจดัหำอปุกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร ์ฉบบั
เดือน พฤษภำคม 2563 

      



พระรำชบญัญัต ิพระรำชกฤษฎีกำ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
2.หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของ
ที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป   

งำนบรหิำรทั่วไป 

 
 
  

 4. งบเงนิอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

  เงนิอดุหนุน รวม 12,000 บาท 

  (4.1)เงนิอดุหนุนส่วนราชการ       

   (1) อดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพธีิ “วนัปิยมหำรำช” 23 ตลุำคม จ ำนวน 2,000 บำท 

    

  

-เพื่อสนบัสนนุเป็นเงินอดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพิธี  

“วนัปิยมหำรำช” 23 ตลุำคม 
      

   (2) อดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพธีิ “วนัพ่อแห่งชำต”ิ 5 ธันวำคม จ ำนวน 2,000 บำท 

    

  

-เพื่อสนบัสนนุเป็นเงินอดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพิธี  

“วนัพ่อแหง่ชำต”ิ 5 ธันวำคม 
      

   

(3) อดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพธีิวนัเฉลิมพระชนพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยู่หวั  
“28 กรกฎำคม” 

จ ำนวน 4,000 บำท 

    

  

-เพื่อสนบัสนนุเป็นเงินอดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพิธีวนัเฉลิมพระชนพรรษำ 

พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธิบดศีรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกลำ้
เจำ้อยู่หวั “28 กรกฎำคม” 

      

   
(4) อดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพิธีวนัเฉลิมพระชนพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สิรกิติิ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง “12 สิงหำคม" 

จ ำนวน 2,000 บำท 

    

  

-เพื่อสนบัสนนุเป็นเงินอดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพิธีวนัเฉลิมพระชนพรรษำสมเดจ็พระ
นำงเจำ้สิรกิติิ ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง “12 สิงหำคม" 

      

   
(5) อดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพธีิวนัเฉลิมพระชนพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สทุิดำ พชัร
สธุำพิมลลกัษณ พระบรมรำชินี 3 มถินุำยน 

จ ำนวน 2,000 บำท 

    

  

-เพื่อสนบัสนนุเป็นเงินอดุหนนุโครงกำรจดังำนรฐัพิธีวนัเฉลิมพระชนพรรษำสมเดจ็พระ
นำงเจำ้สทุิดำ พชัรสธุำพิมลลกัษณ พระบรมรำชิน ี 

"3 มถินุำยน" 
 

      

        งานวางแผนสถิติและวชิาการ รวม 30,000 บาท 



   งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท 

  รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท 

   
(1) ค่าจ้างทีป่รึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ  
ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑท์ีด่นิและหรือสิง่ก่อสร้าง 

จ านวน 30,000 บาท 

    

  

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งองคก์ำรหรือสถำบนัท่ีเป็นกลำงเพื่อเป็นผูด้  ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของผูร้บับรกิำรจำกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 904,520 บาท 

  1.งบบุคลากร รวม 500,520 บาท 

   1.1 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 500,520 บาท 

   (1) เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 329,760 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ของพนกังำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  อตัรำ 

 1. นกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัช ำนำญกำร   
 จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 28,030.-บำท  เป็นเงิน 329,760.-บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563                 

        

      

   (2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 170,760 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งชั่วครำวพรอ้มทัง้เงินปรบัปรุงคำ่จำ้ง ใหแ้ก ่

พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ  จ ำนวน  1  อตัรำ 

    1. ผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 14,230.- บำท  

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563                                                                           

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยในงำนบรหิำร
ทั่วไปเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

 
  

      

  2. งบด าเนินงาน รวม 384,000 บาท 

   2.1 ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

      - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี) ส ำหรบั
พนกังำนส่วนต ำบลและลกูจำ้ง 

จ านวน 84,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกรณี อบต. มีค ำสั่งใช ้อปพร. ปฏิบตัิงำนในศนูย ์อป
พร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.  และเพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำเบีย้เลีย้ง ค่ำ
พำหนะ  ค่ำอำหำร  และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ  ในกำรจัดตั้งจุดสกัดกั้นจุดบริกำร
ระหว่ำง และหรือภำยในหมู่บำ้น ชุมชน เพื่อป้องกันแกไ้ขปัญหำ และลดอุบตัิเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลวนัปีใหม่ จ ำนวน 2 จุดๆ ละ 35  คน  จ ำนวน  7  วนั **ตัง้

      



จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยในงำนบรหิำรทั่วไป
เก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
 

    

(2) ค่าเช่าบ้าน 
จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเชำ่บำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกจำ่ยไดต้ำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 

- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 

5) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วนัท่ี 12 ตลุำคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเชำ่
บำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยในงำนบรหิำร
ทั่วไปเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

 
 
 
  

      

   2.2 ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   (1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

    
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร เช่น  ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง  คำ่พำหนะ   

ค่ำเช่ำที่พกั  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  คำ่ผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบิน  ค่ำลงทะเบียนตำ่งๆ  ที่จ ำเป็นในกำร
เดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผูบ้รหิำร  สมำชิกสภำองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล  พนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  หรือบคุคล คณะบคุคลที่ไดร้บั

      



อนญุำตหรืออนมุตัใิหเ้ดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชมุ  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนำ  ดู
งำน   

 
 
 
 
 

หรือไปติดต่อรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน งำน
บรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
 

    
(1.2) โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาล 

วันปีใหม ่

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินคำ่ตอบแทนกรณี อบต. มีค ำสั่งใช ้อปพร. ปฏิบตัิงำนในศนูย ์อป
พร. หรือนอกที่ตัง้ศนูย ์อปพร.  และเพื่อจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทน  คำ่เบีย้เลีย้ง ค่ำ
พำหนะ คำ่อำหำร และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ในกำรจดัตัง้จดุสกดักัน้จดุบรกิำร
ระหว่ำง และหรือภำยในหมู่บำ้น ชมุชน เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหำ และลดอบุตัิเหตุ
ทำงถนนในชว่งเทศกำลวนัปีใหม่ จ ำนวน 2 จดุๆ ละ 35  คน จ ำนวน  7 วนั 

- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลง
วนัท่ี 22 กนัยำยน 2557 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0810.4/ว4202 ลง
วนัท่ี 25 ธันวำคม 2561 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0810.2/ว3892 ลง
วนัท่ี 28 มถินุำยน 2561 

4) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0810.4/ว1123 ลง
วนัท่ี 9 เมษำยน 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน งำน
บรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
 

      



    
(1.3) โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาล 

วันสงกรานต ์

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

พื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกรณี อบต. มีค ำสั่งใช ้อปพร. ปฏิบตัิงำนในศนูย ์อป
พร. หรือนอกที่ตัง้ศนูย ์อปพร.  และเพื่อจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทน  คำ่เบีย้เลีย้ง ค่ำ
พำหนะ คำ่อำหำร และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ในกำรจดัตัง้จดุสกดักัน้จดุบรกิำร
ระหว่ำง และหรือภำยในหมู่บำ้น ชมุชน เพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหำ และลดอบุตัิเหตุ
ทำงถนนในชว่งเทศกำลวนัสงกรำนต ์ฯลฯ จ ำนวน  2  จดุๆ ละ 35 คน 

จ ำนวน 7 วนั      

- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลง
วนัท่ี 22 กนัยำยน 2557 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0810.4/ว4202 ลง
วนัท่ี 25 ธันวำคม 2561 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0810.2/ว3892 ลง
วนัท่ี 28 มถินุำยน 2561 

4) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0810.4/ว1123 ลง
วนัท่ี 9 เมษำยน 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน งำน
บรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
 

      

    
(1.4) โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจติอาสาภัยพิบัติประจ าองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกาเล็น 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรฝึกอบรมชดุปฏิบตักิำรจิตอำสำภยัพิบตัิ ประจ ำ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น 

- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและเขำ้รบักำร
ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ2557 

2) หนงัสือด่วนท่ีสดุ ที่มท 0229/ว7367  

ลงวนัท่ี 4 ธันวำคม 2562  เรื่อง แนวทำงกำรขบัเคลื่อนกำรปฏิบตังิำนของชดุ
ปฏิบตัิกำรจิตอำสำภยัพิบตัิ 
3) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329  

ลงวนัท่ี 26 ธันวำคม 2562 

4) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท0808.2/ว440  ลง
วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ ์2563 

      



**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน งำน
บรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
 

   2.3 ค่าวสัด ุ รวม 30,000 บาท 

   (1) วัสดุอืน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้อปุกรณเ์ครื่องมือที่ใชใ้นงำนป้องกนัและบรรเทสำธำรณ
ภยั เช่น ท่อดดูน ำ้ สำยสง่น ำ้ดบัเพลิง ท่อน ำ้ประปำดบัเพลิง  
เครื่องดบัเพลิง ถงัเคมดีบัเพลิง กรวย ไฟฉำย รองเทำ้บชู หมวกนิรภยั 

เสือ้ชชูีพ ฯลฯ                                                               

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

 
  

      

  3. งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   3.1 เงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

    
(1) เงนิอุดหนุนโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  

จังหวดัอบุลราชธานี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อสนบัสนนุโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดจงัหวดั
อบุลรำชธำนี ประจ ำปี 2563                                             

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยในงำน
บรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

  

      

 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   1.1 ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   (1 )รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

    
(1.1) โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัและเฝ้าระวังอัคคีภัยใน
ชุมชน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรอบรมส่งเสรมิใหค้วำมรูเ้รื่องกำรป้องกนัและเฝำ้
ระวงัอคัคีภยัในชมุชน                                        

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน งำน
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 

      

 

 



แผนงานสาธารณสุข 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 381,760 บาท 

  1. งบบุคลากร รวม 323,760 บาท 

   1.1 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 323,760 บาท 

   (1) เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 323,760 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ของพนกังำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  อตัรำ 

 1. นกัวิชำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร   
 จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 26,980.- บำท เป็นเงิน 323,760.-บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-

2563                                                                            

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสขุ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสำธำรณสขุ 
 

      

  2. งบด าเนินงาน รวม 58,000 บาท 

   2.1 ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

   (1) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเชำ่บำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกจำ่ยได้
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น 

- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 

5) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  

ลงวนัท่ี 12 ตลุำคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสขุ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสำธำรณสขุ 

      



  
   2.2 ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร เช่น  ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง ค่ำพำหนะ   

ค่ำเช่ำที่พกั  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  คำ่ผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบิน  ค่ำลงทะเบียนตำ่งๆ   

ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผูบ้รหิำร  สมำชิกสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  หรือ
บคุคล คณะบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตหรืออนมุตัิใหเ้ดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชมุ  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนำ  ดงูำน   

หรือไปติดต่อรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2558 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2559  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสขุ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสำธำรณสขุ 
 

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 550,000 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 310,000 บาท 

   1.1 ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ 

      

    (1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลอืดออก จ านวน 150,000 บาท 

      
  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรป้องกนัและระงบัโรคไขเ้ลือดออก ฯลฯ         



**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฎในแผนงำนสำธำรสขุ   

งำนบรกิำรสำธำรณสขุอื่น 

 
  

    (2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขั
บำ้ เช่น กำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละจดัหำวสัดอุปุกรณค์วบคมุและปอ้งกนั
โรคพิษสนุขับำ้  ฯลฯ                                   

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฎในแผนงำนสำธำรสขุ           

งำนบรกิำรสำธำรณสขุอื่น 
 

      

    (3) โครงการบริหารจดัการขยะ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ ฯลฯ            

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฎในแผนงำนสำธำรสขุ             

งำนบรกิำรสำธำรณสขุอื่น 
 

      

    (4) โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพ
ติด  ฯลฯ           

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฎในแผนงำนสำธำรสขุ             

งำนบรกิำรสำธำรณสขุอื่น 
 

      

    
(5) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ 

อย่างย่ังยืน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรอบรมและศกึษำดงูำนเพื่อเพิม่ศกัยภำพกำร
จดักำรขยะอยำ่งยั่งยืน ฯลฯ                                                     

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฎในแผนงำนสำธำรสขุ งำนบรกิำร
สำธำรณสขุอื่น 
 

      

  2. งบเงนิอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   2.1 เงนิอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนเอกชน       

    
(1) เงนิอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 240,000 บาท 

      

  

-เพื่อสนบัสนนุเงินอดุหนนุส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฎในแผนงำนสำธำรสขุ             

งำนบรกิำรสำธำรณสขุอื่น 

      



 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 งานสวนสาธารณะ รวม 40,000 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   1.1 ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    (1.1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละพัฒนาความสะอาด จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อปรบัปรุงภมูิทศัน ์กำรพฒันำควำมสะอำดและจดัภมูิทศันบ์รเิวณ
ภำยนอกและสถำนท่ีโดยรอบอำคำรสถำนท่ีของ  
อบต.โนนกำเล็น                                                              

 **ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชมุชน  

งำนสวนสำธำรณะ 
 

      

    (1.2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละเพิ่มพืน้ทีส่ีเขียว จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อปรบัปรุงภมูิทศัน ์และเพิม่พืน้ท่ีสีเขียวบรเิวณภำยนอกและสถำนท่ี
โดยรอบอำคำรสถำนท่ีของ อบต.โนนกำเล็น                   

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชมุชน      

งำนสวนสำธำรณะ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   1.1 ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

    (1) โครงการจดัท าแผนพัฒนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น เพื่อจดั
ประชมุประชำคมทอ้งถิ่น  ประชมุคณะกรรมกำร  อนกุรรมกำร  คณะท ำงำน
ต่ำงๆ เก่ียวกบัจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น  เพื่อส่งเสรมิสนบัสนนุกำรจดัท ำแผน
ชมุชน  

และกิจกรรมสนบัสนนุ กำรจดัประชำคมแผนชมุชนกำรพฒันำผูน้  ำ
ชมุชน สรำ้งเครือข่ำยองคก์รชมุชนและสนบัสนนุกำรขบัเคล่ือนแผนชมุชน
แบบบรูณำกำรเพื่อน ำขอ้มลูมำจดัท ำเป็นแผนพฒันำทอ้งถิ่นและ
กิจกรรม  โดยจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแตง่
สถำนท่ี คำ่ใชจ้ำ่ยในพิธีเปิดและปิด ค่ำวสัด ุเครื่องเขียนและอปุกรณ ์ ค่ำ
ประกำศนียบตัร  ค่ำถำ่ยเอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำ
หนงัสือ  คำ่ใชจ้่ำยในกำรตดิต่อส่ือสำร ค่ำเชำ่อปุกรณต์ำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรือส่ิง
ที่ใชบ้รรจเุอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  คำ่ป้ำย
โครงกำร  คำ่ใชจ้่ำยอื่นที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ ระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้ 
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 7)  

พ.ศ. 2562 

2) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2548  3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำร
จดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ
ชมุชน  งำนส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมเขม้แข็งและชมุชน 

  

      



    (2) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรปกป้องสถำบนั
พระมหำกษัตรยิ ์และพระบรมวงศำนวุงศท์กุพระองค ์ซึ่งเป็นสถำบนัส ำคญั
ของชำติอนัเป็นศนูยร์วมแห่งควำมเป็นชำติและควำมสำมคัคีของคนใน
ชำต ิสมควรท่ีจะเทดิทนูไวเ้หนือส่ิงอื่นใด เพื่อใหด้  ำรงไวซ้ึง่เอกลกัษณข์อง
ควำมเป็นชำติไทยในพฤติกรรมทัง้มวลในชำติ อนัเป็นท่ียอมรบัฝังลกึอยู่ใน
ชีวิตและจิตใจของคนไทยใหม้ีควำมปรองดองสมำนฉนัทค์วำมสำมคัคีของคน
ในชำต ิ

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ
ชมุชน  งำนส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมเขม้แข็งและชมุชน 
 

      

    
(3) โครงการสนับสนุนศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสนบัสนนุศนูยป์ฏิบตัิกำรรว่มในกำรชว่ยเหลือ
ประชำชนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ
ชมุชน  งำนส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมเขม้แข็งและชมุชน 
 

      

    
(4) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฎิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ อบต.โนนกาเลน็ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคณุธรรมและ
จรยิธรรม เพื่อพฒันำศกัยภำพกำรปฏิบตัิงำนของคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  โดยมี
ค่ำใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี
อบรม  คำ่ใชจ้ำ่ยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  คำ่วสัด ุ เครื่องเขยีน  และ
อปุกรณ ์ คำ่ประกำศนียบตัร  คำ่ถ่ำยเอกสำร  คำ่พิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์  

ค่ำหนงัสือส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิต่อส่ือสำร  คำ่เชำ่
อปุกรณต์่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  คำ่กระเป๋ำหรือส่ิงที่ใชบ้รรจเุอกสำรส ำหรบัผู้
เขำ้รบักำรฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่อำหำรวำ่งและ
เครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคณุวิทยำกร   
ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  คำ่ปำ้ยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นที่จ  ำเป็นในกำร
อบรมส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร 
**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของ
ชมุชน  งำนส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมเขม้แข็งและชมุชน 

      

 



แผนงานการเกษตร 
 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 218,720 บาท 

  1. งบบุคลากร รวม 198,720 บาท 

   1.1 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 198,720 บาท 

   (1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 198,720 บาท 

      

  

-ค่ำจำ้งชั่วครำวพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ 

      เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งชั่วครำวพรอ้มทัง้เงินปรบัปรุงคำ่จำ้ง 

ใหแ้ก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ  จ ำนวน  1  อตัรำ  

      1. ผูช้ว่ยนกัวชิำกำรเกษตร 
จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 16,560.-บำท เป็นเงิน 198,720.-บำท      

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 -

2563                                                                             

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 
 

      

  2. งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   2.1 ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

หมวดอืน่ๆ 
      

    (1.1) โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอนิทรีย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเก่ียวกบักำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ
กำรเกษตรอินทรียข์องต ำบล 

โนนกำเล็น                          

 **ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 
 

      

   2.2 ค่าวสัด ุ รวม 10,000 บาท 

   (1) วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่วสัดอุปุกรณต์ำ่งๆ เช่น ปุ๋ ย จอบหมนุ ครำดซี่พรวนดิน  

วสัดเุพำะช ำ กรรไกรตดักิ่ง กรรไกรตดัหญำ้ ฯลฯ                           

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 
 
 
 
  

      



 งานอนุรักษแ์หล่งน ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   1.1 ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

    
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเน่ือง 

มาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ควบคมุและลดมลพิษเป็นมติร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ                        

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนอนรุกัษ์แหล่งน ำ้และป่ำไม ้
 

      

    (2) โครงการอนุรักษแ์หล่งน ้าและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นกำรรณรงคร์กัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยใหเ้ป็นไป
อย่ำงต่อเนื่องและบรรลผุลโดยเรว็                               

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนอนรุกัษ์แหล่งน ำ้และป่ำไม ้

      

 

แผนงานการเกษตร 
 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 218,720 บาท 

  1. งบบุคลากร รวม 198,720 บาท 

   1.1 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 198,720 บาท 

   (1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 198,720 บาท 

      

  

-ค่ำจำ้งชั่วครำวพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ 

      เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งชั่วครำวพรอ้มทัง้เงินปรบัปรุงคำ่จำ้ง 

ใหแ้ก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ  จ ำนวน  1  อตัรำ  

      1. ผูช้ว่ยนกัวชิำกำรเกษตร 
จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 16,560.-บำท เป็นเงิน 198,720.-บำท      

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 -

2563                                                                             

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 
 

      

  2. งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   2.1 ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   (1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย       



หมวดอืน่ๆ 

    (1.1) โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอนิทรีย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเก่ียวกบักำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ
กำรเกษตรอินทรียข์องต ำบล 

โนนกำเล็น                          

 **ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 
 

      

   2.2 ค่าวสัด ุ รวม 10,000 บาท 

   (1) วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่วสัดอุปุกรณต์ำ่งๆ เช่น ปุ๋ ย จอบหมนุ ครำดซี่พรวนดิน  

วสัดเุพำะช ำ กรรไกรตดักิ่ง กรรไกรตดัหญำ้ ฯลฯ                           

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสรมิกำรเกษตร 
 
 
 
  

      

 งานอนุรักษแ์หล่งน ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   1.1 ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

    
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเน่ือง 

มาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อบ ำรุงรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ควบคมุและลดมลพิษเป็นมติร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ                        

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนอนรุกัษ์แหล่งน ำ้และป่ำไม ้
 

      

    (2) โครงการอนุรักษแ์หล่งน ้าและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นกำรรณรงคร์กัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยใหเ้ป็นไป
อย่ำงต่อเนื่องและบรรลผุลโดยเรว็                               

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร 
งำนอนรุกัษ์แหล่งน ำ้และป่ำไม ้

      

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ 

อ าเภอ ส าโรง   จังหวดัอุบลราชธานี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้  2,416,460.- บาท   

จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารงานคลงั รวม 2,416,460 บาท 

  1. งบบุคลากร รวม 1,976,460 บาท 

   1.1 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,976,460 บาท 

   (1) เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 1,336,560 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปีของพนกังำนส่วน
ต ำบล  

(1.1)  ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั  
        ตัง้จำ่ยไว ้ 409,320.- บำท  

        จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 34,110.- บำท   

(1.2) นกัวชิำกำรเงินและบญัชี     
        ตัง้จำ่ยไว ้ 356,160.- บำท  

        จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 29,680.- บำท 

 (1.3) นกัวิชำกำรพสัดชุ ำนำญกำร   ตัง้จำ่ยไว ้ 311,640.- บำท  

        จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 25,970.- บำท  

 (1.4) เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยไดช้ ำนำญงำน     

        ตัง้จำ่ยไว ้ 259,440.- บำท  

        จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 21,620.- บำท   

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปี  ประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

      

   (2) เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหวัหนำ้ส่วนกำรคลงั  
จ ำนวน 12 เดือน ๆ ละ  3,500.- บำท 

      



ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 

   (3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 556,440 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและคำ่จำ้งพนกังำนจำ้งทั่วไป 

(3.1) ผูช้่วยเจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี   
   จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 15,140.- บำท  

   เป็นเงิน  181,680.- บำท 

(3.2) ผูช้่วยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้  

   จ ำนวน 12  เดือน ๆ ละ 9,400.- บำท    

   เป็นเงิน 112,800.- บำท 

(3.3) ผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ธุรกำรส่วนกำรคลงั  
   จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 12,830.- บำท   

   เป็นเงิน 153,960.- บำท   

(3.4) ผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่พสัด ุ   

   จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บำท    

   เป็นเงิน  108,000.- บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

      

   (4) เงนิเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 41,460 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่คำ่ครองชีพชั่วครำวส ำหรบัพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและ
ค่ำจำ้งพนกังำนจำ้งทั่วไป    

(4.1) ผูช้่วยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้ 

       จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 2,000.- บำท    

       เป็นเงิน  24,000.- บำท 

(4.2) ผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่ธุรกำรส่วนกำรคลงั 
       จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 455.- บำท    

      เป็นเงิน  5,460.- บำท   

(4.3) ผูช้่วยเจำ้หนำ้ที่พสัด ุ 

       จ ำนวน  12  เดือน ๆ ละ 1,000.- บำท    

      เป็นเงิน  12,000.- บำท 

      



ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 
  

  2. งบด าเนินงาน รวม 440,000 บาท 

   2.1 ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท 

   
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนใหบ้คุคลหรือคณะกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ให้
ด  ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั ฯลฯ ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุ
ภำครฐั พ.ศ. 2560 (หนงัสือกระทรวงกำรคลงัดว่นท่ีสดุ ที่ กค 0402.5/ว
85 ลงวนัท่ี 6  กนัยำยน 2561) 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

      

   (2) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเชำ่บำ้นของพนกังำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะไดร้บั   

- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

      

   (3) เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่
ควรจะไดร้บั   

- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ  ดงันี ้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุร พ.ศ. 2523 และที่

      



แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบั
กำรศกึษำบตุร พ.ศ. 2560 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุร
ของพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541    

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุร
ของพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549   

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
   2.2 ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    (1.1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำอื่นๆ เชน่ จดัท ำปำ้ยประชำสมัพนัธ,์ 

แผ่นพบั ฯลฯ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

      

   (2) รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

(2.1) ค่ำรบัรองในกำรตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล ที่มำนิเทศงำน  

ตรวจงำน ฯลฯ   

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

      

   
(3) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร  เช่น  ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พกั  ค่ำบรกิำร
จอดรถ  ณ  ทำ่อำกำศยำน  คำ่ผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  คำ่ธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน  คำ่ลงทะเบียนตำ่งๆ   

ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำน
จำ้ง  หรือบคุคล คณะบคุคลท่ีไดร้บัอนญุำตหรืออนมุตัใิหเ้ดินทำงไปรำชกำร
เพื่อประชมุ ฝึกอบรม อบรม สมัมนำ ดงูำน หรือไปติดต่อรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 

      



1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2555  

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 
  

    (3.2) โครงการปรับปรุงแผนทีแ่ละทะเบียนทรัพยส์ิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรปรบัปรุงแผนท่ีและทะเบียนทรพัยสิ์น  

- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ  และพระรำชกฤษฎีกำ ดงันี ้ 
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม ถึง ฉบบัท่ี 6  

พ.ศ. 2552 

2) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชกฤษฎีกำ วำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบรหิำรกิจกำรบำ้นเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 

(แผนพฒันำทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดบัท่ี 1 หนำ้ 139) 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

      

   (3.3) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นเพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน  ใหจ้ำ่ยจำกคำ่
ใชส้อย  ส่วนกรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูด้  ำเนินกำรซอ่มแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นเองใหป้ฏิบตัิ  ดงันี ้                           
(1)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้่ำยจำกคำ่ใชส้อย 

(2)  ค่ำส่ิงของที่ซือ้มำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหจ้่ำยจำกคำ่วสัดุ 

      



**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

   2.3 ค่าวสัด ุ รวม 60,000 บาท 

   (1) วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มลีกัษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำน 

ไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนั
สัน้ รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
3.  รำยจำ่ยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัด ุ เช่น คำ่ขนส่ง  คำ่ภำษี   

ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน ดงันี ้ 
 
  

(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่
ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย  

ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คำ่  ดงันี ้ หนงัสือ เครื่องคดิเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่
เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกำ้อีพ้ลำสติก แปรงลบ
กระดำนด ำ ตรำยำง ขำตัง้ (กระดำนด ำ) ที่ถพูืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่อง
ตดัโฟม เครื่องตดักระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กญุแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระ
บรมยำลกัษณ ์แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำนชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่น
ป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยตำ่งๆ มู่ล่ี ม่ำนปรบัแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นำฬิกำตัง้หรือแขวน พระพทุธรูปจ ำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ
เดิม ดงันี ้กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น ำ้นำลบค ำผิด เทปกำว ลวด
เย็บกระดำษ กำว ชอลค์ สมดุ ซองเอกสำร ตลบัผงหมกึ  

น ำ้หมึกปรนิท ์เทป พี วี ซ ีแบบใส  น ำ้ยำลบกระดำษไข ไม้

      



บรรทดั คลิป เป๊ก เขม็หมดุ กระดำษคำรบ์อน กระดำษไข แฟ้ม สมดุ
บญัชี สมดุประวตัิขำ้รำชกำร แบบพิมพ ์ผำ้ส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพท์ี่ไดจ้ำกกำร
ซือ้ หรือจำ้งพิมพ ์ของใชใ้นกำรบรรจหุีบห่อ น ำ้มนั ไข ขีผึ้ง้ น ำ้ดื่มส ำหรบั
บรกิำรประชำชนในส ำนกังำน ฯลฯ      

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่นด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่นด่วนที่สดุที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 
 

   (2) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งส่ิงของที่มีลกัษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน สิน้เปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถึงรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม ่ ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวสัด ุ

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชดุไม่
เกิน  20,000  บำท   

3. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
4. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์ ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่
ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรุด
เสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คำ่  ดงันี ้ แผ่นหรือจำนบนัทึกขอ้มลู ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้
ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่
คงสภำพเดิม ดงันี ้ อปุกรณบ์นัทึก

      



ขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digi

tal Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึก
ขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  

หวัพิมพห์รือเทปพิมพส์ ำหรบัเครือ่งพิมพส์ ำหรบัคอมพิวเตอร ์ตลบัผงหมึก
ส ำหรบัเครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ   

(3) ค. ประเภทอปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่เป็นอปุกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรบักำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหค้นืสภำพ
ดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดงันี ้แผงแป้น
อกัขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอรด์ (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คตัซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรนิเตอรส์วิตชิ่งบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสญัญำณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sou

nd Card) เป็นตน้ เครื่องอ่ำนและบนัทึกขอ้มลูแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิ
สเกตต ์(Diskette) แบบฮำรด์ดสิต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ    

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่นด่วนมำก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มถินุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุง 
หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  

ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  

มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์
ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 

     
 

       
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   (1) ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บรกิำรไปรษณีย ์ค่ำธนำณตัิ ค่ำดวงตรำ 

ไปรษณียำกร  คำ่เช่ำตูไ้ปรษณีย ์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบรหิำร
กำรเงินกำรคลงัภำครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/

ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

งำนบรหิำรงำนคลงั 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ 

อ าเภอ ส าโรง   จังหวดัอุบลราชธานี 
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้ 6,910,380.- บาท   

จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,146,180 บาท 

  1. งบบุคลากร รวม 1,694,880 บาท 

   1.1 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,694,880 บาท 

   (1) เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 1,034,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปีของ 
พนกังำนส่วนต ำบล   

-  ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  
จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 35,220.-บำท เป็นเงิน 416,160.-บำท 

-  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  

จ ำนวน 12  เดือนๆ ละ 19,970.-บำท เป็นเงิน 234,960.-บำท 

-  นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบตัิงำน  

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 20,040.-บำท  เป็นเงิน 236,640.-บำท 

-  เจำ้พนกังำนประปำปฏิบตัิงำน 

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 12,470.-บำท  เป็นเงิน 146,640.-บำท 

**  ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      

   (2) เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 20,220 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกอง
ช่ำง จ ำนวน 12 เดอืนๆ ละ  3,500.- บำท 

**  ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      

   (3) เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่คำ่ครองชีพส ำหรบัพนกังำนส่วนต ำบล 

      -เจำ้พนกังำนประปำ จ ำนวน 12 เดือนๆละ  815.-บำท  
      



เป็นเงิน 9,780.- บำท 

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่พิเศษส ำหรบักำรสูร้บ  (พ.ส.ร.)  แก่พนกังำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 620.- เป็นเงิน 7,440.- บำท (ตำมระเบียบ
ส ำนกันำยกรฐัมนตรี  ว่ำดว้ยบ ำเหน็จควำมชอบค่ำทดแทนและกำร
ช่วยเหลือเจำ้หนำ้ที่และประชำชนผูป้ฏิบตัิรำชกำรหรือช่วยเหลือรำชกำร
เนื่องในกำรป้องกนัอธิปไตยและรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยของ
ประเทศ  พ.ศ.2551) 

**  ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

   (4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 568,320 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและคำ่จำ้งพนกังำนจำ้งทั่วไป 

(1)  ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   

-  พนกังำนสบูน ำ้ (สถำนีสบูน ำ้ หมู่ 3,12)  

จ ำนวน 12  เดือนๆ ละ 9,000.-บำท  เป็นเงิน 108,000.-บำท 

 (2)  ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดงันี ้
-  ผูช้่วยช่ำงประปำ        

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 12,800.-บำท เป็นเงิน 153,600.-บำท 

-  ผูช้่วยธุรกำร (กองชำ่ง)      
จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 12,790.-บำท  เป็นเงิน 153,480.-บำท 

-  ผูช้่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ   

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 12,770.-บำท  เป็นเงิน 153,240.-บำท 

**  ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  
 

      

   (5) เงนิเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 29,940 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่คำ่ครองชีพชั่วครำวส ำหรบัพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ
และค่ำจำ้งพนกังำนจำ้งทั่วไป   

-  พนกังำนสบูน ำ้  (สถำนีสบูน ำ้ หมู่ 3,12 )   

จ ำนวน 12  เดือนๆ ละ 1,000.- บำท  เป็นเงิน   12,000.- บำท 

-  ผูช้่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ (ตำมภำรกิจ)  
จ ำนวน 12  เดือนๆ ละ 515.- บำท  เป็นเงิน  6,180.- บำท 

-  ผูช้่วยช่ำงประปำ (ตำมภำรกจิ)  
จ ำนวน 12 เดือนๆ  ละ 485.- บำท  เป็นเงิน 5,820.- บำท 

- ผูช้่วยธุรกำร (กองช่ำง) (ตำมภำรกิจ)   

      



จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 495.- บำท   เป็นเงิน  5,940.- บำท 

**  ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

  2. งบด าเนินงาน รวม 373,000 บาท 

   2.1 ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท 

   (1) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำบำ้นใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกจำ่ยได ้ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น   

**  ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      

   (2) เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 35,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินชว่ยเหลือค่ำกำรศกึษำบตุรใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบลและผู้
มีสิทธิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบั
กำรศกึษำของบตุรพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น   

**  ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      

   2.2 ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร  เช่น  ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่
พกั  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบิน  ค่ำลงทะเบียนตำ่งๆ  ที่จ ำเป็นใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  หรือ
บคุคล คณะบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตหรืออนมุตัิใหเ้ดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชมุ ฝึกอบรม อบรม สมัมนำ ดงูำน หรือไปติดต่อรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2555  

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

      



3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 

** ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

   2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสรำ้ง ไฟฟ้ำ 

สำธำรณะ และวสัดตุำ่ง ๆ ที่อยูใ่นควำมรบัผิดชอบ ของ อบต.   
##  ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      

   2.3 ค่าวสัด ุ รวม 150,000 บาท 

   (1) วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มลีกัษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำน 

ไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนั
สัน้ รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
3.  รำยจำ่ยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัด ุ เช่น คำ่ขนส่ง  คำ่ภำษี   

ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่
ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย  

ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คำ่  ดงันี ้ หนงัสือ เครื่องคดิเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำด
เล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกำ้อีพ้ลำสติก แปรง
ลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตัง้ (กระดำนด ำ) ที่ถพูืน้ ตะแกรงวำง
เอกสำร เครื่องตดัโฟม เครื่องตดักระดำษ เครื่องเย็บ
กระดำษ กญุแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมยำลกัษณ ์แผงปิดประกำศ แผ่น
ป้ำนชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำย

      



ต่ำงๆ มู่ล่ี มำ่นปรบัแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตัง้หรือ
แขวน พระพทุธรูปจ ำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ
เดิม ดงันี ้กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น ำ้นำลบค ำผิด เทป
กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอลค์ สมดุ ซองเอกสำร ตลบัผงหมึก  

น ำ้หมึกปรนิท ์เทป พี วี ซ ีแบบใส  น ำ้ยำลบกระดำษไข ไม้
บรรทดั คลิป เป๊ก เขม็หมดุ กระดำษคำรบ์อน กระดำษไข แฟ้ม สมดุ
บญัชี สมดุประวตัิขำ้รำชกำร แบบพิมพ ์ผำ้ส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพท์ี่ไดจ้ำกกำร
ซือ้ หรือจำ้งพิมพ ์ของใชใ้นกำรบรรจหุีบห่อ น ำ้มนั ไข ขีผึ้ง้ น ำ้ดื่มส ำหรบั
บรกิำรประชำชนในส ำนกังำน ฯลฯ      

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มถินุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท  

0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ 

** ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

   (2) วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ซือ้วสัดอุปุกรณต์ำ่งๆ เช่น ฟิวส ์สำยไฟฟ้ำ เทปพนั
สำย ปลั๊ก สวิทซไ์ฟฟ้ำ เบรกเกอร ์เครื่องตดักระแสไฟฟ้ำ แคลม้วดักระแส
ดิจิตอลรองเทำ้เซพตี ้ ถงุมือนิรภยักนักระแสไฟฟ้ำ หลอดไฟฟำ้ ฯลฯ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      

   (3) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ซือ้วสัดคุอมพิวเตอรเ์ช่นแผ่นหรือจำนบนัทึกขอ้มลูตลบัผง
หมึก เทปบนัทึกขอ้มลู   แผ่นกรองแสง เมำส ์ฯลฯ เป็นตน้ 

** ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ   งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

      



 
 
 
 
 
  

  3. งบลงทนุ รวม 78,300 บาท 

   3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 78,300 บาท 

   (1) ครุภัณฑก์ารเกษตร       

    (1.1) เคร่ืองซัมเมอรส์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซือ้รำยกำรเครื่องซมัเมอรส์ จ ำนวน 2 ชดุๆ ละ 

25,000.-บำท หรือ รำคำตำมทอ้งตลำด  

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      

   (2) ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์       

    (2.1) เคร่ืองคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 22,000 บาท 

      

  
จ านวน 1 เคร่ือง * (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 นิว้)  
คณุลกัษณะพืน้ฐำน  

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกว่ำ 6 แกนหลกั (6 core) โดยมี
ควำมเรว็สญัญำณนำฬิกำ พืน้ฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสญัญำณนำฬิกำไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วำมสำมำรถใน กำรประมวลผล
สงู จ ำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ย
กว่ำ 9 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่ง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดงันี ้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกั
ที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB หรือ 2)  

มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตัง้อยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกั
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภำพท่ีมคีวำมสำมำรถในกำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดง
ภำพ ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB 4 เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำน
กำรจดัหำอปุกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร ์ฉบบัเดือน

      



พฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563  

- มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด 

ไม่นอ้ยกวำ่ 4 GB  

- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจไุม่นอ้ย
กว่ำ 1 TB หรือชนดิ Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่นอ้ย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  

-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวำ่ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพแ์ละเมำส ์ 

- มีจอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หน่วย 

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

      
  

       
    (2.2) เคร่ืองพิมพแ์บบฉดีหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 6,300 บาท 

      

  
จ านวน  1  เคร่ือง  ส าหรับกระดาษขนาด A3  

คณุลกัษณะพืน้ฐำน  

- ใชเ้ทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์มน่อ้ยกวำ่ 1,200x1,200 dpi  

– มีควำมเรว็ในกำรพิมพร์ำ่งขำวด ำส ำหรบักระดำษขนำด A4 ไมน่อ้ย
กว่ำ 30 หนำ้ต่อนำท(ีppm) หรือ 10.2 ภำพต่อนำท(ีipm)  

– มีควำมเรว็ในกำรพิมพร์ำ่งสีส ำหรบักระดำษขนำด A4 ไม่นอ้ย
กว่ำ 17 หนำ้ต่อนำท(ีppm) หรือ 8.1 ภำพต่อนำที(ipm)  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไมน่อ้ย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 100 แผ่น  

- สำมำรถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 4,764,200 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   1.1 ค่าวสัด ุ รวม 30,000 บาท 

   (1) วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ซือ้วสัดอุปุกรณก์อ่สรำ้งตำ่งๆ เช่น จอบ เสียม ขอ้งอ บอล
วำลว์ ท่อพีวีซ ียเูนียน ท่อพีอ ีกำว น็อตยดึ ปนู ทรำย  

หิน ท่อเหล็กอำบน ำ้ยำ  ฯลฯ 

**  ตัง้จำ่ยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

      

  2. งบลงทนุ รวม 4,734,200 บาท 

   ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,734,200 บาท 

   (2.1) อาคารต่าง ๆ       

    (1) โครงการก่อสร้างร้ัวรอบอาคารสถานที ่อบต.โนนกาเลน็ จ านวน 273,800 บาท 

      

  

 (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น) 
##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏใน (แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-

2565) เปล่ียนแปลงฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2563) 

หนำ้ 4  ล ำดบัท่ี 10 
 

      

    

(2) โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 10 ลบ.ม.  
บ้านโพนงาม หมู่ 7 (ถังไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม.  
จ านวน 4 ลูก) 

จ านวน 426,700 บาท 

      

  

(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565) 

หนำ้ 57 ล ำดบัท่ี 134 
 

      



    
(3) โครงการต่อเติมอาคารชุดกรองน ้าประปาผิวดนิ บ้านหนองผือ  หมู่ 
6 บ้านโพนเมือง หมู่ 8 

จ านวน 254,000 บาท 

      

  

(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น) 
##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) 

หนำ้ 6 ล ำดบัท่ี 14 

 
  

      

    (4) โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารส านักงาน จ านวน 231,900 บาท 

      

  

(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด)      
##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565) หนำ้ 56   

ล ำดบัท่ี 8 
 

      

   (2.2) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากเสน้บ้านโพนเมือง หมู่ 8 ถึง บ้าน
หนองดง 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง  4.00 เมตร ยำว 130.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 0.10 เมตร หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 520.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร(รำยละเอยีดตำม
แบบ อบต.โนนกำเล็นก ำหนด) 
##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ   

ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง  
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2563  หนำ้ 3  ล ำดบัท่ี 6 
 

      

    
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านดอนผึง้ หมู่ 5  (สาย
ไปห้วยยาง) 

จ านวน 289,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ  0.25 เมตร  หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 500.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร 
(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร

      



โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565) หนำ้ 94   

ล ำดบัท่ี 269  
 

    
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านบุ่ง หมู่ 4   

(สายบ้านนายถวิล  สารีอาจ  ไป  บ้านนายส ารวม  เจริญทัศน)์ 
จ านวน 227,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ  0.30 เมตร  หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 400.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร 
(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565) หนำ้ 92   

ล ำดบัท่ี 263 
 

      

    
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านบุ่ง หมู่ 4 (สายบา้น
นายทองสาย สาประวัติ ไป วดับ้านบุ่ง) 

จ านวน 178,800 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 63.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ  0.25 เมตร  หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 315.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร 
(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565) หนำ้ 63   

ล ำดบัท่ี 151 
 

      

    
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านสว่าง หมู่ 2 (สายนา
นายอทุัย สีชนะ ไป ถนนลาดยาง) 

จ านวน 227,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ  0.25 เมตร  หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 400.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร  
(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง 
ฉบบัท่ี 3  หนำ้ 4 ล ำดบัท่ี 11  
 

      



    
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 
10  (สายบ้านนายทองสวน โสภากุ ไป บ้านนางเทยีม ละเลศิ) 

จ านวน 206,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 120.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ  0.25 เมตร  หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 360.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร  
(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) หนำ้ 105  

ล ำดบัท่ี 312 
 

      

    
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านหนองแต้ หมู่ 9  

(สายรอบหมู่บา้น) 
จ านวน 289,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ  0.25 เมตร  หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 500.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร  
(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) หนำ้ 102 

ล ำดบัท่ี 299 
 

      

    
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านหนองผือ หมู่ 6  

(สายโรงสีชุมชน ถึง บ้านหนองดง (ม.7) 

จ านวน 317,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 110.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ  0.10 เมตร  หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 550.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร  
(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงฉบบั
ที่ 3 (พ.ศ.2563) หนำ้ 2  ล ำดบัที่ 4 
 

      

    
(9) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านโนนกาเล็น  
หมู่ 1 (สายหน้าบ้านนายถาวร  พัดทาบ) 

จ านวน 227,000 บาท 

      
  

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร        



ลกูรงัไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ  0.30 เมตร  หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่
นอ้ยกวำ่ 400.00 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร  
(รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด)  
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) หนำ้ 90 

ล ำดบัท่ี 253 
 

    
(10) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนนลาดยาง บ้าน
โปร่งค า หมู่ 11 

จ านวน 292,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 200.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร  
หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่นอ้ยกวำ่ 1,000.00 ตำรำงเมตร พรอ้ม
ป้ำยโครงกำร (รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น 

ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) หนำ้ 106  

ล ำดบัท่ี 314 

  

      

    
(11) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ถนนลาดยาง บ้าน
โพนเมือง หมู่ 8 

จ านวน 429,000 บาท 

      

  

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 300.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร  
หรือมีพืน้ท่ีก่อสรำ้งรวมทำงเชื่อมไม่นอ้ยกวำ่ 1,500.00 ตำรำงเมตร พรอ้ม
ป้ำยโครงกำร (รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น 

ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) หนำ้ 70 

ล ำดบัท่ี 196 
 

      

    
(12) โครงการวางท่อระบายน า้ คสล. พร้อมบอ่พัก บ้านโพนงาม หมู่ 7  

(จุด 1) 

จ านวน 124,000 บาท 

      

  

วำงท่อระบำยน ำ้คอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนำด ? ศก. 0.40 เมตร  
จ ำนวน 102.00 ท่อน พรอ้มบ่อพกั จ ำนวน 12.00 บ่อ พรอ้มปำ้ย
โครงกำร (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร

      



โยธำ งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) หนำ้ 48  

ล ำดบัท่ี 80 
 

    
(13) โครงการวางท่อระบายน า้ คสล. พร้อมบอ่พัก บ้านโพนงาม หมู่ 7  

(จุด 2) 

จ านวน 245,000 บาท 

      

  

วำงท่อระบำยน ำ้คอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนำด ? ศก. 0.40 เมตร  
จ ำนวน 212.00 ท่อน พรอ้มบ่อพกั จ ำนวน 22.00 บ่อ พรอ้มปำ้ย
โครงกำร (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) หนำ้ 48  

ล ำดบัท่ี 80 
 

      

    
(14) โครงการวางท่อระบายน า้ คสล. พร้อมบอ่พัก บ้านสว่างศรีสมบัติ 
หมู่ 10 

จ านวน 197,000 บาท 

      

  

วำงท่อระบำยน ำ้คอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนำด ? ศก. 0.40 เมตร  
จ ำนวน 167.00 ท่อน พรอ้มบ่อพกั จ ำนวน 18.00 บ่อ พรอ้มปำ้ย
โครงกำร (รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกำเล็น ก ำหนด) 
## ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนอตุสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนบรหิำรทั่วไป เก่ียวกบัอตุสำหกรรมและกำรโยธำ  

ปรำกฏใน(แผนพฒันำทอ้งถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ) เปล่ียนแปลงฉบบั
ที่ 3 (พ.ศ.2563) หนำ้ 4  ล ำดบัที่ 9 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ 

อ าเภอ ส าโรง   จังหวดัอุบลราชธานี 
                  

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้  6,980,755.- บาท   

จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป แยกเป็น  
 

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,902,160 บาท 

  1. งบบุคลากร รวม 1,718,160 บาท 

   1.1 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,718,160 บาท 

   (1) เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 824,040 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี        

ของพนกังำนส่วนต ำบล   

-  ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ      

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 29,680.-บำท เป็นเงิน 376,020.-บำท 

-  นกัวชิำกำรศกึษำ  

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 17,570.-บำท เป็นเงิน 210,840.-บำท 

-  ครูผูด้แูลเดก็        

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 21,420.-บำท เป็นเงิน 257,040.-บำท 

   ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

      

   (2) เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 84,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็น 

(1) เงินประจ ำต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศกึษำฯ  

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500.- บำท เป็นเงิน 42,000.- บำท 

(2) เงินประจ ำต ำแหน่งครูผูด้แูลเด็ก (เงินวิทยฐำนะ)  
จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500.- บำท เป็นเงิน 42,000.- บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 

      



  
   (3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 774,120 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งชั่วครำวพรอ้มทัง้เงินปรบัปรุงคำ่จำ้งต ำแหน่งใหแ้ก่
พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ    

(1) ผูช้ว่ยนกัวิชำกำรศกึษำ      

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 21,910.-บำท เป็นเงิน  262,920.-บำท 

(2) ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเดก็     

จ ำนวน  12 เดือนๆละ 15,600.-บำท เป็นเงิน  187,200.-บำท 

(3) ผูด้แูลเด็ก         จ ำนวน  3  อตัรำ 

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.- บำท เป็นเงิน  324,000.-บำท 

    เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งชั่วครำวพรอ้มทัง้เงินปรบัปรุงคำ่จำ้งต ำแหน่งใหแ้ก่
พนกังำนจำ้งทั่วไป  

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

      

   (4) เงนิเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่คำ่ครองชีพชั่วครำวส ำหรบัพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ
และค่ำจำ้งพนกังำนจำ้งทั่วไป   

 - ต ำแหน่งผูด้แูลเด็ก  จ ำนวน 3 อตัรำ  

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บำท  เป็นเงิน 36,000.- บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

      

  2. งบด าเนินงาน รวม 167,000 บาท 

   2.1 ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท 

   (1) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเชำ่บำ้นของพนกังำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่จะไดร้บั   

- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน

      



ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำเชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 

5) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วนัท่ี 12 ตลุำคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

   (2) เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำนส่วนต ำบลตำมสิทธิ
ที่ควรจะไดร้บั   

- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ระเบียบ  ดงันี ้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุร พ.ศ. 2523 และ
ที่แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบั
กำรศกึษำบตุร พ.ศ. 2560 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุร
ของพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541    

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุร
ของพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549   

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

      

   2.2 ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร เช่น  ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง  คำ่พำหนะ  คำ่เชำ่ที่
พกั  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบิน  ค่ำลงทะเบียนตำ่งๆ   

ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนกังำนส่วนต ำบล  หรือ
บคุคล คณะบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตหรืออนมุตัิใหเ้ดินทำงไปรำชกำรเพื่อ

      



ประชมุ  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนำ  ดงูำน  หรือไปติดต่อรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2555 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

   (2) ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นเพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน  ใหจ้ำ่ยจำกคำ่
ใชส้อย  ส่วนกรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูด้  ำเนินกำรซอ่มแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นเองใหป้ฏิบตัิ  ดงันี ้                           
(1)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้่ำยจำกคำ่ใชส้อย 

(2)  ค่ำส่ิงของที่ซือ้มำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหจ้่ำยจำกคำ่วสัดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523  

ลงวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย
และค่ำสำธำรณปูโภค 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

      

   2.3 ค่าวสัด ุ รวม 65,000 บาท 

   (1) วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มลีกัษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำน 

ไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนั
สัน้ รวมถงึรำยจ่ำยดงัต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    

      



3.  รำยจำ่ยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัด ุ เช่น คำ่ขนส่ง  คำ่ภำษี   

ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่
ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย  

ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คำ่  ดงันี ้ หนงัสือ เครื่องคดิเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำด
เล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกำ้อีพ้ลำสติก แปรง
ลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตัง้ (กระดำนด ำ) ที่ถพูืน้ ตะแกรงวำง
เอกสำร เครื่องตดัโฟม เครื่องตดักระดำษ เครื่องเย็บ
กระดำษ กญุแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมยำลกัษณ ์แผงปิดประกำศ แผ่น
ป้ำนชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำย
ต่ำงๆ มู่ล่ี มำ่นปรบัแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตัง้หรือ
แขวน พระพทุธรูปจ ำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ
เดิม ดงันี ้กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น ำ้นำลบค ำผิด เทป
กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอลค์ สมดุ ซองเอกสำร ตลบัผงหมึก  

น ำ้หมึกปรนิท ์เทป พี วี ซ ีแบบใส  น ำ้ยำลบกระดำษไข ไม้
บรรทดั คลิป เป๊ก เขม็หมดุ กระดำษคำรบ์อน กระดำษไข แฟ้ม สมดุ
บญัชี สมดุประวตัิขำ้รำชกำร แบบพิมพ ์ผำ้ส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพท์ี่ไดจ้ำก
กำรซือ้ หรือจำ้งพิมพ ์ของใชใ้นกำรบรรจหุีบห่อ น ำ้มนั ไข ขีผึ้ง้ น ำ้ดื่ม
ส ำหรบับรกิำรประชำชนในส ำนกังำน ฯลฯ      

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 

 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 

 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท  

0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  

มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละ



ครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

   (2) วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มี
ลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกตมิีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถึง
รำยจำ่ยดงัต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง  ค่ำภำษี   

ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดไุฟฟำ้และวิทยุ  ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่
ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย  

ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คำ่  ดงันี ้ ไมโครโฟน ขำตัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้ำ  

เครื่องวดักระแสไฟฟ้ำ เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้ำ มำตรส ำหรบัตรวจ
วงจรไฟฟ้ำ  เครื่องประจไุฟ ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ
เดิม ดงันี ้ ฟิวส ์เทปพนัสำยไฟฟำ้ สำยไฟฟำ้ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขดั
รดัสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซไ์ฟฟ้ำ หลอดวิทยทุรำนซติเตอรแ์ละชิน้ส่วน
วิทย ุลกูถว้ยสำยอำกำศ รีซีสเตอร ์ 
มฟูวิ่งคอยสค์อมเดนเซอร ์ขำหลอดฟลอูอเรสเซนซ ์เบรกเกอร ์สำยอำกำศ
หรือเสำอำกำศส ำหรบัวิทยุ เครื่องรบัโทรทศัน ์ 

จำนรบัสญัญำณดำวเทียม ฯลฯ      

(3) ค. ประเภทอปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  

- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่เป็นอปุกรณป์ระกอบหรืออะไหล่ส ำหรบักำรซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหค้ืนสภำพดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติ

      



หรือค่ำซ่อมกลำง ดงันี ้ ดอกล ำโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตำ่งๆ แผง
บงัคบัทำงไฟ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มถินุำยน 2558  

เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559  

เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

      
  

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
 

      
   (3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดโุฆษณำและเผยแพร่  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่
มีลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกตมิีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถึง
รำยจำ่ยดงัต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง  ค่ำภำษี   

ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่ ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่
ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย  

ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้คำ่  ดงันี ้ ขำ
ตัง้กล่อง ขำตัง้เขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟีลม์ภำพยนตร ์เครื่องกรอ
เทป เลนสซ์ูม กระเป๋ำใส่กลอ้งถำ่ยรูป ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ

      



เดิม ดงันี ้ พู่กนั สี กระดำษเขียนโปสเตอร ์ฟีลม์ เมมโมรี่กำรด์  

ฟีลม์สไลด ์แถบบนัทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร,์ วดีีโอเทป,  

แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำที่ไดจ้ำกกำรลำ้ง อดัขยำย ภำพถำ่ย
ดำวเทียม ฯลฯ      

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก  

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มถินุำยน 2558 เรื่อง  
กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559  

เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 

      
  

       
   (4) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดคุอมพิวเตอร ์ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งส่ิงของที่มี
ลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกตมิีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถึง
รำยจำ่ยดงัต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม ่ ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวสัด ุ

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชดุไม่
เกิน  20,000  บำท   

3. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
4. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง  ค่ำภำษี    

ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์ ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่
ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คำ่  ดงันี ้ แผ่นหรือจำนบนัทึกขอ้มลู ฯลฯ  

      



(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใช้
แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนั
สัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี ้ อปุกรณบ์นัทึก
ขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact  

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึก
ขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพิ
มพห์รือเทปพิมพส์ ำหรบัเครื่องพมิพส์ ำหรบัคอมพวิเตอร ์ตลบัผงหมึก
ส ำหรบัเครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ   

(3) ค. ประเภทอปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่เป็นอปุกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรบักำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหค้นืสภำพ
ดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดงันี ้แผงแป้น
อกัขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอรด์ (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คตัซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรนิเตอรส์วิต 

ชิ่งบ๊อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจำย
สญัญำณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus  

Card, Sound Card) เป็นตน้ เครื่องอ่ำนและบนัทึกขอ้มลูแบบ
ต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮำรด์ดิสต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM)  

แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ    

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก  

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มถินุำยน 2558  

เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559  

เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

      

  

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 
      



  3. งบลงทนุ รวม 17,000 บาท 

   3.1 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 17,000 บาท 

   (1) ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์       

    (1.1) เคร่ืองคอมพวิเตอรแ์บบตั้งโต๊ะ จ านวน 17,000 บาท 

      

  

เพื่อจดัซือ้เครื่องคอมพิวเตอรส์ ำนกังำน แบบตัง้โตะ๊   

จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพืน้ฐาน  

(จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 19 นิว้) 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกว่ำ 4 แกนหลกั (4 core) มี
ควำมเรว็สญัญำณนำฬิกำ พืน้ฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรือ
ดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ย
กว่ำ 4 MB  

- มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไมน่อ้ย
กว่ำ 4 GB  

- มีหน่วยควำมจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือ ดกีวำ่ ขนำดควำมจไุม่นอ้ย
กว่ำ 1 TB หรือชนดิ Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่นอ้ย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  

-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวน ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพแ์ละเมำส ์ 

- มีจอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หน่วย 

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ  

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบักำรศกึษำ 

  

      

 งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,863,595 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 2,343,595 บาท 

   1.1 ค่าใช้สอย รวม 954,350 บาท 

   (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       



    (1.1) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดรอบศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรรกัษำควำมสะอำดรอบศนูยพ์ฒันำเด็กเล็กฯ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 
 

      

    (1.2) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ  ทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อบต. จ านวน 10,000 บาท 

      

  

ค่ำจำ้งเหมำอื่นๆ  ที่อยู่ในอ ำนำจหนำ้ที่ของ อบต. 
**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 
 

      

   
(2) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    (2.1) โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวนัเด็กแหง่ชำติ โดยมี
ค่ำใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  ค่ำใชจ้ำ่ยพิธีทำงศำสนำ  คำ่รบัรองผูท้ี่เชญิมำ
รว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบกิจกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่คำ่อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม  คำ่อำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ ค่ำใชจ้่ำย
เก่ียวกบัสถำนท่ีและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ คำ่สถำนท่ี
จดังำน เช่น คำ่เช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือคำ่บรกิำรวสัดอุปุกรณท์ี่จ  ำเป็น
ในกำรจดังำน รวมคำ่ตดิตัง้และค่ำรือ้ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่อง
เสียง เตน้ท ์เวที  คำ่ใชจ้ำ่ยเก่ียวกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั เช่น ค่ำจำ้ง
เหมำรกัษำควำมปลอดภยัหรืออ่ืนๆ ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใชจ้ำ่ย
ในกำรตกแตง่ จดัสถำนท่ี คำ่สำธำรณปูโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น ำ้ประปำ โทรทศัน ์รวมถึงค่ำติดตัง้ คำ่เชำ่
อปุกรณ ์และอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ค่ำเช่ำหรือค่ำบรกิำรรถสขุำ ตลอดระยะเวลำ
ที่จดังำน คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกวดหรือแข่งขนั ไดแ้ก่ คำ่ตอบแทนกรรมกำร
ตดัสิน คำ่โล่ หรือถว้ยรำงวลัที่มอบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรือกำรแข่งขนัเป็น
กำรประกำศเกียรตคิณุ เงินหรือของรำงวลัที่มอบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรือ
แข่งขนั คำ่จำ้งเหมำจดันิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และคำ่ใชจ้่ำยใน
กำรโฆษณำประชำสมัพนัธง์ำน เช่น คำ่โฆษณำทำงวิทย ุโทรทศัน ์และส่ือ
ประเภทส่ิงพิมพต์่ำงๆ ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกอำกำศทำง
วิทย ุโทรทศัน ์คำ่จำ้งเหมำท ำปำ้ยโฆษณำหรือส่ิงพมิพ ์ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่
จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรจดังำน ตำมพระรำชบญัญตัิ  และ
ระเบียบ ดงันี ้    
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน

      



ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม ถึง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 

2) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร
จดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้รว่มกำรแข่งขนักีฬำขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 
 

    (2.2) โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 784,350 บาท 

      

  

แยกเป็นรำยกำรดงัต่อไปนี ้
 

     ศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็บ้านเปือย 

     - เงินสนบัสนนุค่ำอำหำรกลำงวนัศนูยพ์ฒันำเดก็เล็ก 

บำ้นเปือย จ ำนวน 55 คนๆ ละ 20.-บำท 245 วนั   

เป็นเงิน 269,500.- บำท 

     - ค่ำจดักำรเรยีนกำรสอน (รำยหวั 1,700.-บำท/คน)   
จ ำนวน 55 คน เป็นเงิน 93,500.-บำท 

     - ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัสนบัสนนุกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 1,130.-บำท/
คน  จ ำนวน 55 คน  เป็นเงิน 62,150.- บำท 

     - โครงกำรปรบัปรุงภมูิทศันศ์นูยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นเปือย   

จ ำนวน  10,000.- บำท 

     - ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั   

จ ำนวน  10,000.- บำท 

     - ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดังำนทำงศำสนำและวนัส ำคญัต่ำงๆของทำง
รำชกำร  ตัง้ไว ้ 5,000.- บำท 

 
 

     ศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็ อบต.โนนกาเลน็ 

    - เงินสนบัสนนุค่ำอำหำรกลำงวนัศนูยพ์ฒันำเด็กเล็ก 

อบต.โนนกำเล็น จ ำนวน 40 คนๆ ละ 20.-บำท 245 วนั  . 

เป็นเงิน 196,000.- บำท 

     - ค่ำจดักำรเรยีนกำรสอน (รำยหวั 1,700.-บำท/คน)   
จ ำนวน 40 คน เป็นเงิน 68,000.-บำท 

    - ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัสนบัสนนุกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 1,130.-บำท/

      



คน  จ ำนวน 40 คน  เป็นเงิน 45,200.- บำท 

    - โครงกำรปรบัปรุงภมูิทศันศ์นูยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นเปือย   

จ ำนวน  10,000.- บำท 

    - ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครวั   

จ ำนวน  10,000.- บำท 

     - ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดังำนทำงศำสนำและวนัส ำคญัต่ำงๆของทำง
รำชกำร  ตัง้ไว ้ 5,000.- บำท 

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำรดงันี ้
หนงัสือกระทรงงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที่ มท 0893.3/ว 1658  

ลงวนัท่ี 22 มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบตัติำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรน ำรำยไดข้องสถำนศกึษำ
ไปจดัสรรเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 2) 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 

      
  

       
   1.2 ค่าวสัด ุ รวม 1,389,245 บาท 

      (1) ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,389,245 บาท 

      

  
- ค่าจัดซือ้อาหารเสริม(นม) ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ป.6  

(สพฐ.) ของโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่ าบลโนนกาเล็น  

จ ำนวน  6 โรงเรียน  จ ำนวนเด็กนกัเรียน 630 คน   

อตัรำคนละ 7.37 บำท   จ ำนวน  260 วนั  เป็นเงิน
จ ำนวน  1,207,206.- บำท 

เป็นไปตำมระเบียบ หนงัำสือสั่งกำร ดงันี ้
 - หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท0816.2/ว 3274  

ลงวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2561  

- หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสดุ ที่ มท0816.2/ว 2786  

ลงวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562  

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 

- ค่าจัดซือ้อาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็ 

บ้านเปือย จ ำนวน  55 คน  อตัรำคนละ 7.37 บำท   

      



จ ำนวน  260 วนั  เป็นเงินจ ำนวน  105,391.- บำท 

เป็นไปตำมระเบียบ หนงัำสือสั่งกำร ดงันี ้
 - หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท0816.2/ว 3274  

ลงวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2561  

- หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสดุ ที่ มท0816.2/ว 2786  

ลงวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 

 

- ค่าจัดซือ้อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็ อบต.โนนกา
เล็น 

จ ำนวน  40 คน อตัรำ คนละ  7.37 บำท จ ำนวน  280 วนั  

เป็นเงินจ ำนวน  76,648.- บำท 

เป็นไปตำมระเบียบ หนงัำสือสั่งกำร ดงันี ้
 - หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสดุ ที่ มท0816.2/ว 3274  

ลงวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2561  

- หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสดุ ที่ มท0816.2/ว 2786  

ลงวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562  

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

      

  

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 
      

  2. งบเงนิอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 2,520,000 บาท 

   2.1 เงนิอุดหนุนส่วนราชการ    

    (1) เงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวนั จ านวน 2,520,000 บาท 

      

  

เพื่ออดุหนนุสนบัสนนุเป็นค่ำอำหำรกลำงวนัใหก้บัเด็ก
อนบุำล – ป. 6 โรงเรยีนสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน (สพฐ.)  จ ำนวน 6 โรงเรยีน  อตัรำคนละ 20.- บำท  

จ ำนวน 200 วนั จ ำนวนเดก็ 630 คน  

จ ำนวน 2,520,000.- บำท 

**ทัง้นีเ้บิกจำ่ยต่อเมื่อไดร้บักำรจดัสรรจำกกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น 

-เป็นไปตำมระเบียบ หนงัสือสั่งกำร ดงันี ้  
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินอดุหนนุขององคก์รปกครองส่วน

      



ทอ้งถิ่น  พ.ศ.2559  

2. หนงัสือกระทรงงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วนัท่ี 24 มถินุำยน 2559  

3. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มถินุำยน 2561 

4. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสดุ ที่ มท 0816.2/ว 2174 ลง
วนัท่ี 13 เมษำยน 2563 

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศกึษำ 

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 งานกฬีาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    (1.1) โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนประชาชนต าบลโนนกาเลน็ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยกำรจดัท ำโครงกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำเยำวชน
ประชำชนต ำบลโนนกำเล็น โดยมีค่ำใชจ้่ำยประกอบดว้ย  ค่ำชดุ
กีฬำ คำ่อำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มไมม่แีอลกอ
ฮอลล ์ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ไดแ้ก่ ค่ำเชำ่หรือค่ำเตรียมสนำมแข่งขนั คำ่อปุกรณ์
กีฬำ คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที่ประจ ำสนำม ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ที่จดักำร
แข่งขนักีฬำ คำ่ตอบแทนกรรมกำรตดัสิน ค่ำจดัท ำป้ำยชื่อหรือทีมผูเ้ขำ้รว่ม
แข่งขนัและหรือคำ่จดัท ำเกียรติบตัรหรือประกำศเกียรติคณุ  ค่ำโล่หรือถว้ย
รำงวลัที่มอบใหผู้ช้นะกำรแขง่ขนั เพื่อเป็นกำรประกำศเกียรตคิณุ เงินหรือ
ของรำงวลัเพื่อมอบใหผู้ช้นะกำรแข่งขนั คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ  เช่น กำรจดัพิธีเปิด-
ปิดกำรแขง่ขนักีฬำ  

ริว้ขบวน กีฬำสำธิต คำ่เวชภณัฑแ์ละอปุกรณเ์วชภณัฑ ์  ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบั
สถำนท่ี ไดแ้ก ่ค่ำสถำนท่ีจดังำน เช่น คำ่เช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือ
ค่ำบรกิำรวสัดอุปุกรณท์ี่จ  ำเป็นในกำรจดังำน  

รวมคำ่ติดตัง้และคำ่รือ้ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่อง
เสียง เตน้ท ์เวที  คำ่ใชจ้ำ่ยเก่ียวกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั เช่น ค่ำจำ้ง

      



เหมำรกัษำควำมปลอดภยัหรืออ่ืนๆ ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใชจ้ำ่ย
ในกำรตกแตง่ จดัสถำนท่ี  

ค่ำสำธำรณปูโภคต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น ำ้ประปำ  

โทรทศัน ์รวมถงึค่ำติดตัง้ ค่ำเชำ่อปุกรณ ์และอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
ค่ำเช่ำหรือคำ่บรกิำรรถสขุำ ตลอดระยะเวลำที่จดังำน   

- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ  และระเบยีบ ดงันี ้  
1) พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ  ฉบบัท่ี 6  พ.ศ. 2552  

2) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542  

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร
จดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้รว่มกำรแข่งขนักีฬำขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 

  ##ตัง้จำ่ยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

กำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร  งำนกีฬำและนนัทนำกำร 

    
(1.2) โครงการจัดหาอุปกรณก์ฬีาให้แก่ประชาขน เยาวชน  
ต าบลโนนกาเลน็ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จดัซือ้อปุกรณกี์ฬำใหแ้ก่ประชำชน เยำวชน ต ำบลโนนกำ
เล็น เป็นกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุ ใหป้ระชำชนไดม้ีกำรเล่นกีฬำ/ออกก ำลงั
กำย  

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

กำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร  งำนกีฬำและนนัทนำกำร 
 

      

    (1.3) โครงการส่งนักกีฬาตวัแทน  เข้าร่วมแข่งขนักีฬา จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรส่งนกักีฬำตวัแทน      

เขำ้รว่มกำรแข่งขนักีฬำไทยคพั กีฬำตำ้นยำเสพติดอ ำเภอส ำโรง ฯลฯ   

- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ  และระเบียบ ดงันี ้  
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำร
จดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้รว่มกำรแข่งขนักีฬำขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำร 
ศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร  งำนกีฬำและนนัทนำกำร 
 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 85,000 บาท 

  1. งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 



   ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       
    (1.1) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งเหมำอื่นๆ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและ
นนัทนำกำร  งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น   
 

      

   
(2) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    (2.1) โครงการกิจกรรมเกี่ยวกบัวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรจดังำนทำงศำสนำและ
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น  เช่น วนัเขำ้พรรษำ วนัออกพรรษำ วนัวิสำขบู
ชำ ฯลฯ  คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นที่จ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรจดังำน 

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและ
นนัทนำกำร  งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น   

 
   

      

    (2.2) โครงการเพาะตน้กล้าแหง่ความดี จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพำะตน้กลำ้แหง่ควำมดี
และ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรจดังำน  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำร 
ศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร  งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
 

      

    (2.3) โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนภมูิปัญญำ
ทอ้งถิ่น และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรจดังำน 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนกำร 
ศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร  งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
 

      

  2. งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

   (1) เงนิอุดหนุนสว่นราชการ       

    (1.1) อดุหนุนโครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีแห่เทยีนพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่ออดุหนนุสนบัสนนุเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรอนรุกัษ์
วฒันธรรมประเพณีแห่เทียนเขำ้พรรษำ และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและ
เก่ียวขอ้งในกำรจดังำน 

-เป็นไปตำมระเบียบ หนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4428 ลง

      



วนัท่ี 7 สิงหำคม 2561  เรื่องหนงัสือซกัซอ้มแนวทำงปฏิบตักิำรตัง้
งบประมำณและกำรเบิกจำ่ยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

      ##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 

          และนนัทนำกำร  งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น   

 

 

 

                                         รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย                 
                                                 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                          องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกาเลน็ 

                                          อ าเภอ ส าโรง   จังหวัดอุบลราชธาน ี
               

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้  1,449,960.- บาท   

จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป แยกเป็น  

                                                  
                                                  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ รวม 1,449,960 บาท 

  1. งบบุคลากร รวม 1,239,960 บาท 

   1.1 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,239,960 บาท 

   (1) เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 765,480 บาท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน  และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ ำปี 

ของพนกังำนส่วนต ำบล 

 - ผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสงัคม   

จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 34,680.-บำท เป็นเงิน 416,160.-บำท  

 - นกัพฒันำชมุชนช ำนำญกำร   
จ ำนวน 12 เดือนๆละ 30,220.-บำท เป็นเงิน  362,640.-บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

   (2) เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 



      

  
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดกิำร  
สงัคม จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500.- บำท  

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ  

2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

   (3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 432,480 บาท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จำ้งชั่วครำวพรอ้มทัง้เงินปรบัปรุงคำ่จำ้งใหแ้ก่ 
พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ จ ำนวน 2 อตัรำ  

 

- ผูช้่วยนกัพฒันำชมุชน   

  จ ำนวน 12 เดือนๆละ 21,350 บำท   

เป็นเงิน  243,960.- บำท  

- ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์  

  จ ำนวน 12 เดือนๆละ 15,000 บำท   

เป็นเงิน  180,000.- บำท 

ปรำกฏในแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

  2. งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   2.1 ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   (1) เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 25,000 บาท 

      

  
- เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำนส่วนต ำบลตำม
สิทธิที่ควรจะไดร้บั   

- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ระเบียบ  ดงันี ้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำบตุร พ.ศ. 2523 และ
ที่แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงินสวสัดกิำรเก่ียวกบั
กำรศกึษำบตุร พ.ศ. 2560 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำ
บตุรของพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541    

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำ
บตุรของพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549   

      



**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

   2.2 ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

    
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพื่อจำ่ยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร เช่น  ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง  คำ่พำหนะ  คำ่เชำ่ที่
พกั  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบิน  ค่ำลงทะเบียนตำ่งๆ   

ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผูบ้รหิำร  สมำชิกสภำ
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  พนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  หรือ
บคุคล คณะบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตหรืออนมุตัิใหเ้ดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชมุ  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนำ  ดงูำน  หรือไปติดต่อรำชกำร เป็นไป
ตำมระเบียบ ดงันี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555 

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

    (1.2) โครงการจัดฝึกอบรมด้านอาชพี จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมฝึกอบรมและพฒันำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพ  กำรรวมกลุ่มอำชีพและพฒันำกลุ่มอำชีพ โดยอบต.
รว่มกบัส่วนรำชกำรตำ่งๆ 

ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   

หนำ้ 124  ขอ้ 1 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

    (1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ดอ้ยโอกาส จ านวน 10,000 บาท 



      ผู้มีรายได้น้อย 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันำ
คณุภำพชวีิต ผูด้อ้ยโอกำส  ผูม้ีรำยไดน้อ้ย เช่น กำรจดักจิกรรมพฒันำใน
ดำ้นสขุภำพ ควำมรู ้กำรประกอบอำชีพและดำ้นอื่นๆ  โดยถือปฏิบตัิตำม
หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่นดว่นท่ีสดุ ที่ มท0810.6/ว24 ลง
วนัท่ี 4 มกรำคม 2561 

ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   

หนำ้ 118  ขอ้ 4 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

    (1.4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิ สนบัสนนุและพฒันำ
ศกัยภำพกลุ่มสตรี เช่น กำรจดักจิกรรมส่งเสรมิควำมเขม้แขง็ของกลุ่มสตรี
และกิจกรรมพฒันำกลุ่มสตรีในดำ้นสขุภำพ ดำ้นควำมรูด้ำ้นกำรประกอบ
อำชีพและดำ้นอื่นๆ โดยอบต.รว่มกบัส่วนรำชกำรต่ำงๆ 

ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   

หนำ้ 118  ขอ้ 5 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

    (1.5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันำ
ศกัยภำพคนพิกำรเช่น กำรจดักจิกรรมส่งเสรมิควำมเขม้แขง็ ของชมรมคน
พิกำรและกิจกรรมพฒันำคนพิกำรในดำ้นสขุภำพ ดำ้นควำมรูด้ำ้นกำร
ประกอบอำชีพและดำ้นอื่นๆ โดยอบต.รว่มกบัส่วนรำชกำรตำ่งๆ 

ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   

หนำ้ 117  ขอ้ 3 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์ งำน
บรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

    (1.6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันำ
ศกัยภำพผูส้งูอำยเุช่น กำรจดักิจกรรมส่งเสรมิควำมเขม้แขง็ ของชมรม
ผูส้งูอำยแุละกจิกรรมพฒันำผูส้งูอำยใุนดำ้นสขุภำพ ดำ้นควำมรูภ้มูิควำมรู ้
ผูส้งูอำยดุำ้นกำรประกอบอำชีพกิจกรรมจดัตัง้โรงเรียนผูส้งูอำยุ 

      



ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   

หนำ้ 117  ขอ้ 2 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์ งำน
บรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

   2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นเพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน  ใหจ้ำ่ยจำก
ค่ำใชส้อย  ส่วนกรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูด้  ำเนินกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นเองใหป้ฏิบตัิ  ดงันี ้                           
(1)  ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้่ำยจำกคำ่ใชส้อย 

(2)  ค่ำส่ิงของที่ซือ้มำใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหจ้่ำยจำกคำ่วสัดุ 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ  และหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้ 
1) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัท่ี 20 มถินุำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละอตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย
และค่ำสำธำรณปูโภค 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์ งำน
บรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

      

   2.3 ค่าวสัด ุ รวม 45,000 บาท 

   (1) วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดสุ ำนกังำน  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของที่มี
ลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกตมิีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ รวมถงึ
รำยจำ่ยดงัต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
3.  รำยจำ่ยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัค่ำวสัด ุ เช่น คำ่ขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำน
ไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ

      



ซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คำ่  ดงันี ้ หนงัสือ เครื่องคดิเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำด
เล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร เกำ้อีพ้ลำสติก แปรง
ลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตัง้ (กระดำนด ำ) ที่ถพูืน้ ตะแกรงวำง
เอกสำร เครื่องตดัโฟม เครื่องตดักระดำษ เครื่องเย็บ
กระดำษ กญุแจ ภำพเขียน แผนท่ี พระบรมยำลกัษณ ์แผงปิด
ประกำศ แผ่นป้ำนชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่น
ป้ำยตำ่งๆ มู่ล่ี มำ่นปรบัแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตัง้หรือ
แขวน พระพทุธรูปจ ำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ
เดิม ดงันี ้กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น ำ้นำลบค ำผิด เทป
กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอลค์ สมดุ ซองเอกสำร ตลบัผงหมึก น ำ้หมึก
ปรนิท ์เทป พี ว ีซี แบบใส  น ำ้ยำลบกระดำษไข ไมบ้รรทดั คลิป เป๊ก เขม็
หมดุ กระดำษคำรบ์อน กระดำษไข แฟ้ม สมดุบญัชี สมดุประวตัิ
ขำ้รำชกำร แบบพิมพ ์ผำ้ส ำลี ธงชำต ิส่ิงพิมพท์ี่ไดจ้ำกกำรซือ้ หรือจำ้ง
พิมพ ์ของใชใ้นกำรบรรจหุีบห่อ น ำ้มนั ไข ขีผึ้ง้ น ำ้ดื่มส ำหรบับรกิำร
ประชำชนในส ำนกังำน ฯลฯ      

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก  

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มถินุำยน 2558  

เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถนุำยน 2559  

เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์  งำนบรหิำร
ทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

   (2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดโุฆษณำและเผยแพร่  รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ส่ิงของ
ที่มีลกัษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร  หรือตำมปกตมิีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน

      



นำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถึง
รำยจำ่ยดงัต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรบัปรุงวสัด ุ  

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
3. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่ ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน   

-  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำน
ไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้คำ่  ดงันี ้ ขำตัง้
กล่อง ขำตัง้เขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟีลม์ภำพยนตร ์เครื่องกรอ
เทป เลนสซ์ูม กระเป๋ำใส่กลอ้งถำ่ยรูป ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง   
- ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้ไม่คงสภำพ
เดิม ดงันี ้ พู่กนั สี กระดำษเขียนโปสเตอร ์ฟีลม์ เมมโมรี่กำรด์  

ฟีลม์สไลด ์แถบบนัทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร,์ วดีีโอเทป,  

แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำที่ไดจ้ำกกำรลำ้ง อดัขยำย ภำพถำ่ย
ดำวเทียม ฯลฯ      

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 

 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถนุำยน 2558 เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 

 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มถินุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ
ส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์   

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์
 

   (3) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 



      

  
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดคุอมพิวเตอร ์ รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งส่ิงของที่มี
ลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกตมิีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืน
นำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภำพไปในระยะเวลำอนัสัน้  รวมถึง
รำยจำ่ยดงัต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึน้ใหม ่ ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรบัปรุงวสัด ุ

2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชดุไม่
เกิน  20,000  บำท   

3. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำส่ิงของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ    
4. รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพรอ้มกบัคำ่วสัดุ  เช่น คำ่ขนส่ง   
ค่ำภำษี  ค่ำประกนัภยั  คำ่ติดตัง้  เป็นตน้ 

โดยจ่ำยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์ ดงันี ้  
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะคงทนแต่
ตำมปกติมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำม
ช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมใหใ้ชง้ำนไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คำ่  ดงันี ้ แผ่นหรือจำนบนัทึกขอ้มลู ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวสัดสิุน้เปลือง  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่โดยสภำพมีลกัษณะเมื่อใช้
แลว้ย่อมสิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อนัสัน้ไม่คงสภำพเดมิ ดงันี ้ อปุกรณบ์นัทึก
ขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact  

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึก
ขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หวัพิ
มพห์รือเทปพิมพส์ ำหรบัเครื่องพมิพส์ ำหรบัคอมพวิเตอร ์ 
ตลบัผงหมึกส ำหรบัเครื่องพิมพแ์บบเลเซอร ์กระดำษต่อเนื่อง  
สำยเคเบิล ฯลฯ   

(3) ค. ประเภทอปุกรณป์ระกอบและอะไหล่  ไดแ้ก่ ส่ิงของที่เป็นอปุกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส ำหรบักำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัยสิ์นใหค้นืสภำพ
ดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดงันี ้แผงแป้น
อกัขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอรด์ (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คตัซีทฟิด
เดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรนิเตอรส์วิตชิ่ง 
บ๊อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจำย
สญัญำณ (Hub) แผ่นวงจร

      



อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus  

Card, Sound Card) เป็นตน้ เครื่องอ่ำนและบนัทึกขอ้มลูแบบ
ต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮำรด์ดิสต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบ 

ออพติคอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ    

- เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดงันี ้  
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก  

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มถินุำยน 2558  

เรื่อง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนท่ีสดุ  

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27  

มิถนุำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของที่จดัเป็นวสัดแุละ
ครุภณัฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนสงัคมสงเครำะห ์   

งำนบรหิำรทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเครำะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ 

อ าเภอ ส าโรง   จังหวดัอุบลราชธานี 
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้  16,169,685.- บาท   

จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 

แผนงานงบกลาง 
 

 งบกลาง รวม 16,169,685 บาท 

  1. งบกลาง รวม 16,169,685 บาท 

   (1) เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม จ านวน 170,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้งทัง้หมด
ในสงักดั อบต.โนนกำเล็น 

-เป็นไปตำมพระรำชบญัญัต ิและหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) พระรำชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

2) พระรำชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วน
ที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวนัท่ี 24 ธันวำคม 2561 

4) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1620 ลงวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

งบกลำง  งำนงบกลำง 
 

      

   (2) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จ านวน 7,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทนุเงนิทดแทนของพนกังำนจำ้งทัง้หมดใน
สงักดั อบต.โนนกำเล็น 

  -เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) พระรำชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

2) พระรำชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 

3) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวนัท่ี 24 ธันวำคม 2561 

4) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

      



1620 ลงวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 

##ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

งบกลำง  งำนงบกลำง 
 

   (3) เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 11,067,600 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะหเ์บีย้ยงัชีพคนชรำตำมระเบียบท่ีก ำหนด
ใหก้บัผูส้งูอำยทุัง้หมด 1,405 คน ไดแ้ก่  
ช่วงอำย ุ60 – 69 ปี จ ำนวน 830 คนๆ ละ 600 บำท,  

อำย ุ70-79 ปี  จ ำนวน 401 คนๆ ละ700 บำท,  

อำย ุ80 – 89 ปี จ ำนวน 152 คนๆ ละ 800 บำท  

อำย ุ90 ปีขึน้ไป จ ำนวน 22 คนๆ ละ 1,000 บำท  

รวมทกุชว่งอำยทุัง้หมด 12 เดือนๆละ 922,300 บำท  

**ในกำรเบกิจำ่ยแต่ละเดือนผูม้สิีทธิไดร้บัเบีย้อำจจะลดลงหรือ
เพิ่มขึน้ ดงันัน้ จ ำนวนเงินงบประมำณที่ตัง้ไว ้สำมำรถถวัเฉล่ียจำ่ย
กนัไดแ้ละหำกมกีำรโอนเพิม่หรือโอนลดงบประมำณไมจ่ ำเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงค ำชีแ้จงใหจ้ำ่ยไดต้ำมจ ำนวน 

ผูม้ีสิทธิตำมที่ระเบียบกฎหมำยก ำหนด เพรำะจ ำนวนผูส้งูอำยอุำจมี
กำรเปล่ียนแปลงไดท้กุวนัหรือทกุเดือน อนัเกิดมำจำกหลำย
สำเหต ุเช่น กำรเสียชวีิต  

มติคณะรฐัมนตรใีหเ้พิ่มหรือลดอตัรำกำรจ่ำยเงิน  

เป็นตน้ 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

งบกลำง  งำนงบกลำง 
 

      

   (4) เบีย้ยังชีพคนพิการ จ านวน 4,128,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบีย้ควำมพกิำรใหแ้ก่คนพิกำรตำมระเบียบท่ี
ก ำหนด จ ำนวน 430 คนๆละ 800 บำท  ทัง้หมด 12 เดือน 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

งบกลำง  งำนงบกลำง 
 

      

   (5) เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 130,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะหเ์บีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดสต์ำมระเบยีบที่
ก ำหนด 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

งบกลำง  งำนงบกลำง 
 

      

   (6) ส ารองจ่าย จ านวน 250,066 บาท 



      

  

เพื่อจ่ำยในกรณีฉกุเฉินท่ีมีสำธำรณภยัเกิดขึน้หรือบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือดรอ้นของประชำชนเป็นส่วนรวมหรือกำรใชจ้่ำย
งบประมำณเพื่อชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ หรือกำรจ่ำย
งบประมำณที่ไม่ไดต้ัง้ไวง้บประมำณในหมวดอื่นไว ้ตำมระเบยีบ  

กฎหมำย ประกำศ หลกัเกณฑ ์ 

หรือหนงัสือสั่งกำรท่ีเก่ียวขอ้ง   
**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

งบกลำง  งำนงบกลำง 
 

      

   (7) รายจ่ายตามข้อผูกพนั       

    (7.1) เงนิสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ(สปสช) จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเขำ้กองทนุหลกัประกนัสขุภำพต ำบลโนนกำ
เล็น(สปสช.) 
-เป็นไปตำมระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรตัง้งบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อสมทบกองทนุ พ.ศ. 2561 และที่แกไ้ข
เพิม่เติมถงึ  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

งบกลำง  งำนงบกลำง 
 

      

   (8) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน 217,019 บาท 

      

  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเขำ้กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น  (กบท.) ในอตัรำรอ้ยละ 1 ของรำยไดป้ระจ ำปี ตำมควำมใน
พระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรทอ้งถิ่น และตำมระเบยีบ
กฎหมำยหนงัสือสั่งกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

-เป็นไปตำมระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดงันี ้
1) หนงัสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0819.2/ว
1212 ลงวนัท่ี 20 เมษำยน 2563 

2) หนงัสือส ำนกังำนกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0808.5/ว34 ลง
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

**ตัง้จ่ำยจำกเงินอดุหนนุทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน 

งบกลำง  งำนงบกลำง 

      

 



 

 

 

 

 

 


