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องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น
อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร 6,500,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 11,895,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป 11,895,880 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท
-  นายกองคการบรหารสวนตาบล  
   เงินเดือน ๆ ละ  ๒๐,๔๐๐ บาท     จํานวน ๑๒ เดือน
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
   จํานวน ๒ คน ๆ ละ ๑๑,๒๒๐ บาท    จํานวน  ๑๒  เดือน
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,232,000 บาท
- ประธานสภาฯ      จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220.- บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,583,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน 2,481,720 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการซึ่งได้รับเงิน
เงินประจําตําแหน่ง 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ี 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 96,000 บาท

      (1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน  3  อัตรา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 795,720 บาท

งบดําเนินงาน 4,354,300 บาท
ค่าตอบแทน 830,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 42,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ

ค่าเช่าบ้าน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 580,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  

ค่าใช้สอย 1,624,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่นายก อบต. พนักงานส่วนตําบล

ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สํานักงานและบริเวณ 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด

ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วารสาร 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บเงินค่านํ้าประปา และเปิด-ปิด
้ ้ ้

198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บเงินค่านํ้าประปา และเปิด-ปิด

ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพื่อดูแลศูนย์สูบนํ้าหนองแต้ และเปิด – ปิดนํ้าประปา 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือดูแลศูนย์สูบนํ้าหนองแต้ และ

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์สูบนํ้าห้วยร่องแดงหมู่ที่ 2 บ้านสว่าง 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์สูบนํ้าห้วยร่องแดงหมู่ที่ 2 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
้

42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา
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ค่าต่อสัญญาเว็ปไซต์ของ อบต.โนนกาเล็น 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอสญญาเวบไซตของ อบต. โนนกาเลน 

ค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตําบล 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 90,000 บาท
    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วน
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังและประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมความโปร่งใสตามหลักธรร
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ  
โครงการอบรมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าวัสดุ 384,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 114,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี



จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า  สมอเรือ  ตะแกรงกัน
ค่าสาธารณูปโภค 1,515,000 บาท

วัสดุอื่น 10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  และหมายความ

ค่าไฟฟ้า 1,380,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ใน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่า

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้น่ังคอย (สําหรับประชาชน) 10,000 บาท

งบลงทุน 1,027,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 1,027,000 บาท

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 100x50x120 cm จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เกาอนงคอย (สาหรบประชาชน)  จานวน 1 ชุด  (ราคาตามทองตลาด)  

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ป้ายช่ือสํานักงาน 30,000 บาท

รถยนต์ 4 ประตู 900,000 บาท
รถยนต 4 ประตู ขบเคลอน 2 ลอ, 4 สูบ,เกยรธรรมดา   จานวน 1 คน

ป้ายบอกทาง พร้อมติดต้ัง 50,000 บาท
ป้ายบอกทาง พร้อมติดต้ัง 

ป้ายช่ือสํานักงาน  ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1 ม. ยาว 4 ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายในสํานักงาน 20,000 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดําจํานวน 2 เครื่องๆ ละ  3,500.- บาท
งบเงินอุดหนุน 14,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 7,000 บาท

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2562

เงินอุดหนุน 14,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 4,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร 2,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 4,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 



รวม

รวม
รวม

จํานวน

 - เพอเปนคาจางองคการหรอสถาบนทเปนกลางเพอเปน
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(1)  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

30,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น
อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น
อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 533,360 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน 317,520 บาท
เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรุงเงนเดอนประจาป
ของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
 1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ต้ังจ่ายไว้   317,520.-  บาท
     จํานวน 12 เดือนๆ ละ 26,460.- บาท เป็นเงิน 317,520.- 
บาท
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2563                                                                          
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1. งบบุคลากร 483,360 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 483,360 บาท

(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 165,840 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
    1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 13,820.- บาท เป็นเงิน 165,840.- บาท
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2563                                                                         
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน



รวม
รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

2. งบดําเนินงาน 30,000 บาท
2.1 ค่าวัสดุ 30,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน 20,000 บาท

(1) วัสดุอ่ืน 30,000 บาท
 - เพอจายเปนคาจดซออุปกรณเครองมอทใชในงานปองกนและ
บรรเทา
สาธารณภัย เช่น ท่อดูดนํ้า สายส่งนํ้าดับเพลิง ท่อนํ้าประปาดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง กรวย ไฟฉาย รองเท้าบูช หมวกนิรภัย
เสื้อชูชีพ ฯลฯ                                                              **
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. กรณี อบต. มีคําสั่งใช้ อปพร. 
ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร.  และเพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ    ในการจัดต้ังจุดสกัดกั้นจุดบรกิารระหว่าง และหรือภายใน
หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ จํานวน 2 จุด จุดละ 35  คน  จํานวน  7  
วัน              **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด 20,000 บาท

เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2563                                       
     **ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 144,000 บาท
1. งบดําเนินงาน 144,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน 84,000 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถ่ิน

84,000 บาท



รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัยในชุมชน                                      
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

1.2 ค่าใช้สอย 60,000 บาท
(1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

(1.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันปีใหม่

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณี อบต. มีคําสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร.  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการจัดต้ังจุดสกัดกั้นจุดบริการระหว่าง และหรือภายในหมู่บ้าน 
ชุมชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันปีใหม่ จํานวน 2 จุดๆ ละ 35  คน  จํานวน  7  วัน        
          **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณี อบต. มีคําสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ต้ังศูนย์ อปพร.  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการจัดต้ังจุดสกัดกั้นจุดบริการระหว่าง และหรือภายในหมู่บ้าน 
ชุมชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ ฯลฯ จํานวน  2  จุด จุดละ 35  คน จาํนวน  
7 วัน                    **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(1.3) โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันและเฝ้าระวัง 50,000 บาท

(1.2) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 5,000 บาท



รวม

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
    **ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารสุข        
    งานบริการสาธารณสุขอื่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
    **ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารสุข        
    งานบริการสาธารณสุขอื่น

(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฯลฯ                                 
 **ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารสุข          
งานบริการสาธารณสุขอื่น

(3) โครงการบริหารจัดการขยะ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
 **ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารสุข          
 งานบริการสาธารณสุขอื่น

(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

(1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 180,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 370,000 บาท
ค่าใช้สอย 370,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น

อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 460,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



จํานวน

รวม

รวม

จํานวน(1.1) เงินอุดหนุนสําหรับการบริการด้านสาธารณสุข 90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การจัดการขยะอย่างย่ังยืน                                                    
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารสุข งานบริการ
สาธารณสุขอื่น

2. งบเงินอุดหนุน 90,000 บาท

(5) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะ
่

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. 
สําหรับการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ 
อสม. ในเขตชุมชน / 12  หมู่บ้าน ๆ ละ  7,500.-  บาท            
 **ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารสุข           
 งานบริการสาธารณสุขอื่น

เงินอุดหนุน 90,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

50,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ 50,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น

อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

1. งบดําเนินงาน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย 50,000 บาท

(1) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

(1.1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาความสะอาด 25,000 บาท

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกและ
สถานที่โดยรอบอาคารสถานที่ของ อบต.โนนกาเล็น                 
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
งานสวนสาธารณะ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาความสะอาดและจัดภูมิทัศน์
บริเวณภายนอกและสถานที่โดยรอบอาคารสถานที่ของ           
อบต.โนนกาเล็น                                                             
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
งานสวนสาธารณะ

(1.2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 25,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น
อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 190,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อจัดประชุม

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเป็นการดําเนินการตามนโยบายในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรม

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหารและ
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แยกเป็น

190,000 บาท
190,000 บาท
190,000 บาท

20,000 บาท

100,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

รวม
จํานวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 212,840 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น

อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

1. งบบุคลากร 192,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 192,840 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 192,840 บาท

ค่าจ้างช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา 
      1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 16,070.-บาท เป็นเงิน 192,840.- บาท     
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2563                                                                           
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
    

2. งบดําเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย 10,000 บาท
2.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

(1) โครงการเก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ของตําบลโนนกาเล็น                         
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
                        

ค่าวัสดุ 10,000 บาท
(1) วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน
วัสดุเพาะชํา กรรไกรตัดกิ่ง  กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ                         
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 30,000 บาท
(1) งบดําเนินงาน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

(1.1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

20,000 บาท

เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ                      
 **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

(1.2) โครงการอนุรักษ์แหล่งนํ้าและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 10,000 บาท
เพื่อเป็นการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและบรรลุผลโดยเร็ว                              **
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้



               รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

      ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     

                  องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนกาเล็น 

                  อําเภอ สาํโรง   จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,594,320 บาท  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบรหิารงานคลัง รวม 2,594,320 บาท 

  
1. งบบคุลากร รวม 1,860,720 บาท 

   
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,860,720 บาท 

   
(1) เงินเดือนพนกังาน จํานวน 1,311,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล  
(1.1)  ผู้อํานวยการกองคลัง  
        ต้ังจ่ายไว้  402,720.- บาท  
        จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 33,560.- บาท   
(1.2) นักวิชาการเงินและบัญชี     
        ต้ังจ่ายไว้  356,160.- บาท  
        จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 29,680.- บาท 
 (1.3) นักวิชาการพัสดุ    ต้ังจ่ายไว้  298,440.- บาท  
        จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 24,870.- บาท  
 (1.4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
        ต้ังจ่ายไว้  254,280.- บาท  
        จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 21,190.- บาท   
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี  ประมาณ พ.ศ. 2561 –
 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 
 

      

   
(2) เงินประจาํตาํแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง  
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  3,500.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 
 

      



   
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 473,160 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงาน
จ้างทั่วไป 
(3.1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 14,690.- บาท  
   เป็นเงิน  176,280.- บาท 
(3.2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   
   จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 12,350.- บาท    
   เป็นเงิน 148,200.- บาท 
(3.3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง  
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 12,390.- บาท   
   เป็นเงิน 148,680.- บาท   
(3.4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บาท    
   เป็นเงิน  108,000.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
(4) เงินเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จํานวน 33,960 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป    
(4.1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
       จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 935.- บาท    
       เป็นเงิน  11,220.- บาท 
(4.2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง 
       จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 895.- บาท    
      เป็นเงิน  10,740.- บาท   
(4.3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  
       จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 1,000.- บาท    
      เป็นเงิน  12,000.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 

      



  
2. งบดําเนนิงาน รวม 565,000 บาท 

   
2.1 ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท 

   
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอันเปน็ประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหบุ้คคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งต้ังให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6  กันยายน 2561) 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
(2) ค่าเช่าบา้น จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจ่ะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

      



   
2.2 ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
(1.1) คา่จ้างเหมาบริการตา่งๆ จํานวน 10,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์,แผ่นพับ,ฯลฯ  
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
                                                       

      

   
(2) รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร จํานวน 10,000 บาท 

      

  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน ฯลฯ   
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย 
      หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(3.1) คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 

      



    
(3.2) โครงการจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที ่ จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  - เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 1) พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 25522) พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 25423) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
(แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่      หน้า      ) 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

    
(3.3) โครงการปรบัปรุงแผนที่และทะเบยีนทรพัย์สนิ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่      หน้า   ) 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

    
(3.4) โครงการอบรมความรูก้ารจัดเกบ็ภาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับ

      



การจัดทําโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่      หน้า   ) 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

   
4. ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารงุรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
2.3 ค่าวัสด ุ รวม 70,000 บาท 

   
(1) วัสดุสาํนกังาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี   
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่

      



คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทดัเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ที่ถู
พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ ์แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้านช่ือสํานักงาน หรอืหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือ
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ัง
หรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  
นํ้าหมึกปรินท ์เทป พี วี ซี แบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

   
(2) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 50,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท   

    

  

  



3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเน่ือง สาย
เคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ดังน้ี แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
 Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ



ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

        
 

      

   
2.4 ค่าสาธารณปูโภค รวม 5,000 บาท 

   
(1) ค่าบริการไปรษณย์ี จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียา
กร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

  
3. งบลงทุน รวม 168,600 บาท 

   
ค่าครุภณัฑ์ รวม 168,600 บาท 

   
3.1 ครภุณัฑ์สํานักงาน       

    
(1) ตูเ้กบ็เอกสาร จํานวน 11,000 บาท 

      

  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสี่ช้ัน จํานวน 2 ตู้ 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

    
(2) ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 6,000 บาท 

      

  ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

    
(3) ตู้รางเลื่อน จํานวน 100,000 บาท 

      

  ตู้รางเลื่อนแบบสี่ช่อง จํานวน 1 หลัง 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

   
3.2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล  
 
 

      



คณุลักษณะพืน้ฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1. ในกรณทีี่มหีน่วยความจํา แบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมหีน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณทีี่มหีน่วยความจํา แบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการมวลผลสูง  
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

    
(2) เครื่องปริน้เตอรเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ดังน้ี 
คณุลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จาํนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผน่ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 

      



    
(3) เครื่องปริน้เตอรเ์ลเซอร ์หรือ LED ส ี จํานวน 27,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที ่1  
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
            คณุลักษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
- สามาถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB   
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จาํนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้        
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผน่  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไฎมน้่อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อย
กว่า 360x360 dpi 
- มีความความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

      

        
 

      

 



 

                รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
       ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     

                 องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
                 อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธาน ี

        

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,846,240 บาท  
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,407,840 บาท 

  
1. งบบคุลากร รวม 1,658,340 บาท 

   
1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,658,340 บาท 

   
(1) เงินเดือนพนกังาน จํานวน 1,010,640 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ 
พนักงานส่วนตําบล   
(1.1) ผู้อํานวยการกองช่าง  
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 34,110.- บาท   
เป็นเงิน  409,320.- บาท 
(1.2) นายช่างโยธา  
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 19,200.- บาท   
เป็นเงิน  230,400.-  บาท 
(1.3) นายช่างไฟฟ้า  
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 19,410.- บาท   
เป็นเงิน  232,920.- บาท 
(1.4) เจ้าพนักงานประปา 
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 11,500.- บาท   
เป็นเงิน  138,000.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
(2) เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จํานวน 7,440 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)   
แก่พนักงานส่วนตําบล  (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี  
ว่าด้วยบําเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติราชการหรือช่วยเหลือราชการ 
เน่ืองในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ  พ.ศ.2551) 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      



 

   
(3) เงินประจําตาํแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน 12 เดือน เดือนละ  3,500.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 553,920 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงาน
จ้างทั่วไป 
(1)  ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   
-  พนักงานสูบนํ้า (สถานีสูบนํ้า หมู ่3,12)  
จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บาท       
เป็นเงิน  108,000.-  บาท 

**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 (2)  ค่าจ้างใหแ้กพ่นักงานจ้างตามภารกจิ  ดังน้ี 
-  ผู้ช่วยช่างประปา  (ตามภารกิจ)      
จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 12,420.- บาท     
เป็นเงิน 149,040.-  บาท 
-  ผู้ช่วยธุรการ (กองช่าง)(ตามภารกิจ)     
จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 12,350.- บาท     
เป็นเงิน 148,200.-  บาท 
-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  (ตามภารกิจ) 
จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 12,390.- บาท     
เป็นเงิน 148,680.-  บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
(5) เงินเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จํานวน 44,340 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   
-  พนักงานสูบนํ้า  (สถานีสูบนํ้า หมู ่3,12 )   
จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 1,000.- บาท    
เป็นเงิน   12,000.-  บาท 
-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ตามภารกิจ)  
จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 895.- บาท      

      



เป็นเงิน   10,740.-  บาท 
-  ผู้ช่วยช่างประปา (ตามภารกิจ)  
จํานวน  12 เดือน ๆ  ละ 865.- บาท      
เป็นเงิน   10,380.- บาท 
- ผู้ช่วยธุรการ (กองช่าง)(ตามภารกิจ)   
จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 935.- บาท       
เป็นเงิน   11,220.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

  
2. งบดําเนนิงาน รวม 694,000 บาท 

   
2.1 ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท 

   
(1) ค่าเช่าบา้น จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลท่ีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

      



การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549  
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

   
2.2 ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

   
     (1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ  
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1.1) คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

      

    
(1.2) โครงการรังวัดสอบเขตทีด่นิสาธารณประโยชน ์ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

      

   
(2.) ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ไฟฟ้า 
สาธารณะ และวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต. 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
   

      



   
2.3 ค่าวัสด ุ รวม 270,000 บาท 

   
(1) วัสดุสาํนกังาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง  
ขาต้ัง (กระดานดํา) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมยาลักษณ ์แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้านช่ือสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจารา
จรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาช่ัง
ขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซ ีแบบใส  นํ้ายา
ลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึง้  
นํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

      



ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

   
(2) วัสดุไฟฟา้และวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ไมโครโฟน  
ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครือ่งวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังน้ี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซสีเตอร์  
มูฟว่ิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เคร่ืองรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ

      



ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบงัคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

   
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ดังน้ี   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังน้ี  แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซนิ นํ้ามันเตา นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น

      



วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

   
(4) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้
งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซอ่มแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compa
ct Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge T
ape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์สําหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้นอักขระหรือ

      



แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 
Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

  
3. งบลงทุน รวม 55,500 บาท 

   
3.1 คา่ครภุณัฑ์ รวม 55,500 บาท 

   
(1) ครภุณัฑ์การเกษตร       

    
(1.1) เครื่องซัมเมอร์ส จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อรายการเคร่ืองซัมเมอร์ส  
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 25,000.-บาท  
หรือ ราคาตามท้องตลาด 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

      

   
(2) ครุภณัฑ์สาํรวจ       

    
(2.1) เทปวัดระยะ จํานวน 5,500 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็ก เคลือบไนลอน  
ขนาดกว้าง 13 มม. ยาว 50 ม.จํานวน 1 อัน  
หรือราคาตามท้องตลาด 
 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม

      



และการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

 
3.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 4,438,400 บาท 

  
1. งบดําเนนิงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าวัสด ุ รวม 100,000 บาท 

   
(1) วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท 

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ไม้ต่างๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ  
  (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ   
   (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
2. งบลงทุน 

รวม 4,338,400 บาท 

   
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม 4,338,400 บาท 

   
(2.1) อาคารต่าง ๆ       

    
(1) โครงการต่อเติมอาคารโดม(อเนกประสงค์) จํานวน 69,900 บาท 

      

  (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 76 ลําดับที่ 194 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(2) โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโปร่งคาํ หมู่ 11  
(บริเวณน้ําประปา) 

จํานวน 43,500 บาท 

      

  เทลาน คสล. พ้ืนที่  55.00 ตารางเมตร   
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 105 ลําดับที่ 313 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

   
(2.2) ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค       

    
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นเปือย หมู่ 3 จํานวน 448,000 บาท 

      

  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 61  ลําดับที่ 146 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นเปือยใต้  
หมู่ 12  (สายทางหน้าบา้นนางขวัญจิตร ศิรบิรรพจ) 

จํานวน 62,800 บาท 

      

  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 107  ลําดับที่ 322 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      

    
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นโพนงาม  จํานวน 86,000 บาท 



    หมู่ 7 (สายทางบา้นนายประสน วรรณสง – บา้นนายจําปี   
    ล่าสีอ่อน) 

      

  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 67  ลําดับที่ 164 

**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นโพนงาม  
     หมู่ 7 ไป บา้นสว่างศรีสมบตัิ หมู่ 10 

จํานวน 214,000 บาท 

      

  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า 370.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 48  ลําดับที่ 81 

**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นสว่าง หมู่ 2 จํานวน 337,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ 2  
(สายนานายอุทัย สีชนะ – นานายธีระพงษ์ นันตรี) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้า 60  
ลําดับที่ 142  
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นสว่างศรี 
     สมบัติ หมู่ 10  (สายทางนานางพรดิา – ถนนทางหลวง 
    ชนบท) 

จํานวน 96,000 บาท 

      

  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 104 ลําดับที่ 307 

      



**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

    

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นสว่างศรี  
     สมบัติ หมู่ 10  (สายทางสีแ่ยกปั๊มน้าํมัน-สีแ่ยกบ้าน 
    นางหนูรตัน์ พทุธวงค์) 

จํานวน 448,000 บาท 

      

  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 104 ลําดับที่ 309 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นหนองแต้  
     หมู่ 9  (สายทางรอบหมู่บา้น) 

จํานวน 137,000 บาท 

      

  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 102 ลําดับที่ 299  
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ บา้นหนองผือ  
    หมู่ 6 

จํานวน 295,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ผือ หมู่ 6  (สายทางบ้านนายบุญม ีจันทร์เทศ – บ้านนาย
สมาน ละเลิศ)  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ไม่มีไหลท่าง  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อย
กว่า 528.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 65  ลําดับที่ 157   
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

      

    
(10) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนผ้ึง หมู่ 5  จํานวน 130,000 บาท 



    (สายทางจากวัดไปปา่) 

      

  ปริมาณงานดินคันทาง  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไมน้่อย
กว่า 960.00 ลูกบากศ์เมตรปริมาณงานลูกรัง   
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 320.00  
ลูกบากศ์เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 95 ลําดับที่ 273 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(11) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนผ้ึง หมู่ 5  
(สายนานางสวุรรณา  ถึง  นานายหนทูดั  หาวัน) 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  ปริมาณงานดินคันทาง  ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร  
หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 960.00 ลูกบากศ์เมตร  
ปริมาณงานลูกรัง  ผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 800.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 320.00 ลูกบากศ์เมตรพร้อมเกรดบดอัด
และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบอบต.โนนกา
เล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 95 ลําดับที่ 273  
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(12) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโพนเมือง หมู่ 8 
(สายนานายนวน ดวงแก้ว ถึง นานายชาลี นาคดี) 

จํานวน 195,000 บาท 

      

  ปริมาณงานดินคันทาง  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลูกบากศ์เมตร  
ปริมาณงานลูกรัง  ผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบากศ์เมตรพร้อมเกรดบดอัด
และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 101 ลําดับที่ 294 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      



    
(13) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บ้านเปือยใต้ 
หมู่ 12 

จํานวน 49,500 บาท 

      

  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ  0.25 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อย
กว่า 75.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)  
หน้า 107 ลําดับที่ 319 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(14) โครงการตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟา้สถานสีบูน้าํ จํานวน 300,000 บาท 

      

  โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA  สําหรับ
สถานีสูบนํ้า ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 89 ลําดับที่ 252 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(15) โครงการปรบัปรุงถนน คสล. เปน็ถนนลาดยาง  
บา้นโพนเมือง หมู่ 8 

จํานวน 423,000 บาท 

      

  ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  กว้าง 5 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร หรือมี  หนา  0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 101 ลําดับที่ 293  
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(16) โครงการวางท่อเมนตป์ระปา บา้นหนองผือ หมู่ 6 จํานวน 169,000 บาท 

      

  วางท่อเมนต์ประปาระยะทาง  900.00 เมตร   
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  
หน้า 46 ลําดับที่ 62 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

      

    
(17) โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พรอ้มบ่อพกั  
บา้นโนนกาเลน็ หมู่ 1 

จํานวน 237,000 บาท 



      

  วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØศก. 0.40 เมตร  
จํานวน 210.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 21.00 บ่อ  
พร้อมป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 91 ลําดับที่ 256 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(18) โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พรอ้มบ่อพกั  
บา้นบุง่ หมู่ 4 

จํานวน 328,000 บาท 

      

  วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  
Øศก. 0.40 เมตร จํานวน 291.00 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 30.00 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 93 ลําดับที่ 265 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(19) โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พรอ้มบ่อพกั  
บา้นหนองแต้ หมู่ 9 

จํานวน 83,000 บาท 

      

  วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ศก.
0.40 เมตร จํานวน 72.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 8.00
บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 103 ลําดับที่ 304 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      

    
(20) โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พรอ้มบ่อพกั  
อบต.โนนกาเล็น 

จํานวน 36,700 บาท 

      

  วางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ
ศก. 0.40 เมตร จํานวน 33.00 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 3.00 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ  
อบต.โนนกาเล็น กําหนด)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 88 ลําดับที่ 235 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      

 



                           รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     

                          องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนกาเล็น 
                         อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธาน ี

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  7,439,347  บาท  
 

แผนงานการศกึษา 
 

 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา รวม 2,221,700 บาท 

  
1. งบบคุลากร รวม 2,015,700 บาท 

   
1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,015,700 บาท 

   
(1) เงินเดือนพนกังาน จํานวน 906,540 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี        
ของพนักงานส่วนตําบล   
-  ผอ.กองการศึกษาฯ ต้ังจ่ายไว้  376,020.- บาท      
   จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 31,335.- บาท    
เป็นเงิน  376,020.- บาท 
-  นักวิชาการศึกษา ต้ังจ่ายไว้  289,080.- บาท      
   จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 24,090.- บาท    
เป็นเงิน  289,080.- บาท 
-  ครูผู้ดูแลเด็ก     ต้ังจ่ายไว้  241,440.- บาท      
   จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 20,120.- บาท    
เป็นเงิน  241,440.- บาท 
   ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
(2) เงินประจาํตาํแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ  
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 
 
 
 

      



   
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 995,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างตําแหน่ง
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ    
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  อัตรา 
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 21,160.- บาท    
เป็นเงิน  253,920.- บาท 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก          จํานวน  2  อัตรา  แยกเป็น 
(1) ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก จํานวน  12  เดือนๆละ 15,800.-บาท   
     เป็นเงิน  189,600.- บาท 
(2) ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก จํานวน  12  เดือนๆละ 9,970.-บาท        
     เป็นเงิน  119,640.- บาท 
- ผู้ดูแลเด็ก                     จํานวน  4  อัตรา 
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.- บาท เป็นเงิน  432,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างตําแหน่ง
ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
(4) เงินเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จํานวน 72,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  5 อัตรา 
     - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  1  อัตรา 
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 2,000.-บาท   เป็นเงิน 24,000.- บาท 
     - ผู้ดูแลเด็ก               จํานวน  4  อัตรา  
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท   เป็นเงิน 48,000.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

  
2. งบดําเนนิงาน รวม 206,000 บาท 

   
2.1 ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท 

   
(1) ค่าเช่าบา้น จํานวน 36,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจ่ะ
ได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

      



2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

   
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
2.2 ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1.1) คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกึอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ   

      



- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

   
(2) ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน   
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มถิุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

      

   
2.3 ค่าวัสด ุ รวม 70,000 บาท 

   
(1) วัสดุไฟฟา้และวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี   
ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังน้ี   

      



(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังน้ี  ไมโครโฟน  
ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครือ่งวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เคร่ืองประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซสีเตอร์  
มูฟว่ิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์  
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

   
(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน

      



ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี   
ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังน้ี  ขาต้ังกล่อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรปู ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมร่ีการ์ด  
ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,  
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง  
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

   
(3) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

      



4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี    
ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact  
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเน่ือง สาย
เคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คนืสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต 
ช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus  
Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

        **ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา       



งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

 
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,977,647 บาท 

  
1. งบดําเนนิงาน รวม 2,457,647 บาท 

   
1.1 คา่ใชส้อย รวม 1,066,780 บาท 

   
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
(1.1) คา่จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดรอบศนูย์พฒันาเดก็เลก็ จํานวน 72,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

      

    
(1.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อบต. จํานวน 10,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อบต. 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
 

      

   
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(2.1) โครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาต ิ จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดต้ังและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึง
ค่าติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
รถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล ่หรือถ้วยรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติ
คุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ

      



สิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตาม
พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี     
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

    
(2.2) โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา จํานวน 884,780 บาท 

      

  แยกเป็นรายการดังต่อไปน้ี 
     ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านเปือย 
     - เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเปือย  ต้ังไว้  330,400.- บาท 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ต้ังไว้  83,300.- บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเปือย  ต้ังไว้  44,070.- บาท 
     - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย   
ต้ังไว้  20,000.- บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   
ต้ังไว้  20,000.- บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและวันสําคัญต่างๆของทาง
ราชการ  ต้ังไว้  10,000.- บาท 
 

     ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ อบต.โนนกาเลน็ 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โนนกาเล็น  ต้ังไว้  228,810.- บาท 
     - เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โนนกาเล็น   ต้ังไว้  68,000.- บาท 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ต้ังไว้  45,200.- บาท 
     - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย   
ต้ังไว้  25,000.- บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและวันสําคัญต่างๆของทาง
ราชการ  ต้ังไว้  10,000.- บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658  

      



ลงวันที่ 22 มนีาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
(ฉบับที ่2) 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
 

   
1.2 ค่าวัสด ุ รวม 1,390,867 บาท 

   
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,390,867 บาท 

      

  - ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรบันกัเรยีนระดบัอนบุาล – ป.6  
ของโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่าํบลโนนกาเลน็  
จํานวน  6 โรงเรียน  จํานวนเด็กนักเรียน 630 คน   
อัตราคนละ 7.37 บาท   จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน
จํานวน  1,207,206.- บาท  รายละเอียดดังน้ี 
1. โรงเรียนบ้านบุ่ง  จํานวน  178  คน   
อัตราคนละ 7.37 บาท    
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   341,083.60.- บาท 
2. โรงเรียนบ้านเปือย จํานวน  81 คน  
อัตราคนละ 7.37 บาท    
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   155,212.20.- บาท 
3. โรงเรียนบ้านโพนเมือง จํานวน  101  คน   
อัตราคนละ 7.37 บาท    
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   193,536.20.- บาท 
4. โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา จํานวน 115  คน  
อัตราคนละ 7.37 บาท    
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   220,363.- บาท 
5. โรงเรียนบ้านโพนงาม จํานวน  84 คน  
อัตราคนละ 7.37 บาท    
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   160,960.80.- บาท 
6. โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) จํานวน  71  คน   
อัตราคนละ 7.37 บาท    
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  136,050.20.- บาท 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
- ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรบัเดก็เล็กในศูนย์พฒันาเดก็เลก็
บา้นเปือย 
จํานวน  49 คน อัตรา คนละ  7.37 บาท จํานวน  280 วัน   
เป็นเงินจํานวน  101,117.- บาท 

      



- ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรบัเดก็เล็กในศูนย์พฒันาเดก็เลก็
อบต.โนนกาเล็น 
จํานวน  49 คน อัตรา คนละ  7.37 บาท จํานวน  280 วัน  
เป็นเงินจํานวน  82,544.- บาท 
ต้ังสมทบให้  ตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028   
ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มถิุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  
2. งบเงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 2,520,000 บาท 

   
(1) เงินอุดหนนุส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนนุสาํหรบัสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,520,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 – ป. 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน 6 โรงเรียน  อัตราคนละ 20. บาท  
จํานวน 200วัน จํานวนเด็ก 630 คน จํานวน 2,520,000 บาท   
รายละเอียดดังน้ี 
-โรงเรียนบ้านบุ่ง                           จํานวน  178  คน  
อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน 712,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านเปือย                        จํานวน  81  คน  
อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน 324,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านโพนเมือง                 จํานวน  101  คน  
อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 404,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา          จํานวน  115 คน   
อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 460,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านโพนงาม                  จํานวน  84  คน 
อัตราคนละ 20.-บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน 336,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)   จํานวน  71 คน  
อัตราคนละ 20.- บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 284,000.- บาท 
**หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้
ภายในวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ 

      



“ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1. หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/
ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
(ฉบับที ่2) 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

        
 

      
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     

องค์การบรหิารส่วนตาํบลโนนกาเล็น 
อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท 

  
1. งบดําเนนิงาน รวม 170,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1.1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน 
ตําบลโนนกาเล็น 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตําบลโนนกาเล็น โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไม่ม ี
แอลกอฮอลล ์ค่าใช้จ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่า
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
ค่าจัดทําป้ายช่ือหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่า
จัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพ่ือมอบให้ผู้
ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-
ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สถานที ่ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาํเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่ารื้อถอน เช่น เคร่ือง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  
ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึง
ค่าติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา 

      



ที่จัดงาน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

  **ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ 

       

    
(1.2) โครงการส่งนักกีฬาตวัแทน  เข้าร่วมแข่งขนักีฬา จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทน      
เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาไทยคัพ กีฬาต้านยาเสพติด
อําเภอสําโรง ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 70,000 บาท 

  
1. งบดําเนนิงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
  (1.1) ค่าจ้างเหมาอืน่ๆ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ 

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ 

   

      



   
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
(2.1) โครงการจัดงานทางศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณทีอ้งถ่ิน 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัด
งานทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน  

**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 

      

    
(2.2) โครงการเพาะตน้กล้าแห่งความด ี จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
เพาะต้นกล้าแห่งความดีและ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 

      

    
(2.3) โครงการสบืสานภูมิปญัญาท้องถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็น
และเก่ียวข้องในการจัดงาน 

**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  

      

 



  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     
องค์การบรหิารส่วนตาํบลโนนกาเล็น 
อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธาน ี

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,370,880 บาท  
 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห ์ รวม 1,370,880 บาท 

  
1. งบบคุลากร รวม 1,031,280 บาท 

   
1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,031,280 บาท 

   
(1) เงินเดือนพนกังาน จํานวน 745,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ของพนักงานส่วนตําบล 
 - ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 33,000.-บาท  
เป็นเงิน 396,000.- บาท  
 - นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ   
จํานวน 12 เดือนๆละ 29,110  บาท     
เป็นเงิน  349,320.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

   
(2) เงินประจาํตาํแหน่ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ  
สังคม  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500.- บาท  
เป็นเงิน 42,000.- บาท 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

   
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,960 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   
  จํานวน 12 เดือนๆละ 20,330 บาท   
เป็นเงิน  243,960.- บาท  

      



ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

  
2. งบดําเนนิงาน รวม 320,000 บาท 

   
2.1 ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
(1) ค่าเช่าบา้น จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจ่ะ
ได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

   
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 25,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 
 

      



   
2.2 ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
      (1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
   (1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

    
(1.2) โครงการจัดทาํแผนชมุชน จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน  การจัดประชุม ประชาคมแผน
ชุมชนการพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และ
สนับสนุนการ ขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   
หน้า 117 ข้อที่ 1  
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

    
(1.3) โครงการจัดฝกึอบรมด้านอาชพี จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพ  การรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ โดยอบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   
หน้า 124  ข้อ 1 
 

      



**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

    
(1.4) โครงการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูด้้อยโอกาส 
   ผู้มีรายไดน้อ้ย 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส  ผู้มีรายได้น้อย เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาในด้านสุขภาพ ความรู้ การประกอบอาชีพและ
ด้านอ่ืนๆ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว24  ลงวันที่ 4  
มกราคม 2561 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   
หน้า 118  ข้อ 4 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

    
(1.5) โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพกลุ่มสตร ี จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตร ีเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้มแข็งของกลุ่มสตรีและกิจกรรมพัฒนากลุ่มสตรีในด้าน
สุขภาพ ด้านความรู้ด้านการประกอบอาชีพและด้านอ่ืนๆ โดย
อบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   
หน้า 118  ข้อ 5 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

    
(1.6) โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาศักยภาพคนพิการเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้มแข็ง ของชมรมคนพิการและกิจกรรมพัฒนาคนพิการในด้าน
สุขภาพ ด้านความรู้ด้านการประกอบอาชีพและด้านอ่ืนๆ โดย
อบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   
หน้า 117  ข้อ 3 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

    
(1.7) โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้มแข็ง ของชมรมผูสู้งอายุและกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุในด้าน

      



สุขภาพ ด้านความรู้ภูมิความรู้ผู้สูงอายุด้านการประกอบอาชีพ
กิจกรรมจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   
หน้า 117  ข้อ 2 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

   
2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ใหจ้่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

   
2.3 ค่าวัสด ุ รวม 35,000 บาท 

   
      (1) วัสดสุํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว

      



ไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ต้ัง (กระดานดํา) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระ
บรมยาลักษณ ์แผงปิดประกาศ แผ่นป้านช่ือสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ่ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป่า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซ ีแบบใส  นํ้ายา
ลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลปิ เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําล ีธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหบีห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

   
(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง   

      



ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังน้ี  ขาต้ังกล่อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่
ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังน้ี  พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟีล์
มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

   
(3) วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

      



4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังน้ี   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า  ดังน้ี  แผน่หรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tap
e) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์สําหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษ
ต่อเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คนืสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิง 
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus  
Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ 
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 



**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

  
3. งบลงทุน รวม 19,600 บาท 

   
ค่าครุภณัฑ์ รวม 19,600 บาท 

   
3.1 ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    
(1) เครื่องพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED ส ี 
จํานวน 1  เครื่องๆละ 15,000 บาท 
            คณุลักษณะพืน้ฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB   
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi          
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จาํนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผน่  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

      

   
 
 
 

      



    
(2) เครื่องพิมพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง  
ราคา 2,600.- บาท   
               คณุลกัษณะพืน้ฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จาํนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผน่ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

    
(3) เครื่องอ่านบตัรประชาชน จํานวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองอ่านบัตรประชาชนสําหรับบันทึกข้อมูลผูม้าขึ้น
ทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพและขอรับการสงเคราะห์อ่ืนๆ 
คณุลักษณะพืน้ฐาน 
- สามารถอ่านบัตรประชาชนเพ่ือนําข้อมูลในบัตรประชาชนมา
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

      

 



  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     
      องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนกาเลน็ 
      อําเภอ สาํโรง   จังหวัดอุบลราชธาน ี

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,316,533  บาท   
 

แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 15,316,533  บาท 

  
งบกลาง รวม 15,316,533  บาท 

   
1.1 เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคมของ
พนักงานจ้างทั้งหมดในสังกัด อบต.โนนกาเล็น 
**ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 144,644บาท 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,356 บาท 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

      

   
1.2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทนของพนักงาน
จ้างทั้งหมดในสังกัด อบต.โนนกาเล็น 
  **ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง 

      

   
1.3 เบีย้ยังชพีผูสู้งอายุ จํานวน 10,376,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนชราตาม
ระเบียบที่กําหนด 
ให้กับผู้สูงอายุทั้งหมด 1,302 คน ได้แก่  
ช่วงอายุ 60 – 69 ปี จํานวน 774 คนๆ
ละ 600 บาท, อายุ 70-79 ปี  
จํานวน 377 คนๆละ700 บาท,  
อายุ 80 – 89 ปี จํานวน 132 คนๆละ 800 บาท 
อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 19 คนๆละ 1,000 บาท  
รวมทุกช่วงอายุทั้งหมด 12 เดือนๆ
ละ 852,900 บาท  
**ในการเบิกจ่ายแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียอาจจะ
ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน จํานวนเงินงบประมาณที่ต้ัง
ไว้ สามารถถัวเฉล่ียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพ่ิม
หรือโอนลดงบประมาณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคํา

      



ช้ีแจงให้จ่ายได้ตามจํานวน 
ผู้มีสิทธิตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวน
ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือทุก
เดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต  
มติคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิมหรือลดอัตราการจ่ายเงิน  
เป็นต้น 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง 

   
1.4 เบีย้ยังชพีคนพกิาร จํานวน 3,984,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการตาม
ระเบียบที่กําหนด จํานวน 415 คนๆ
ละ 800 บาท  ทั้งหมด 12 เดือน 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง 

      

   
1.5 เบีย้ยังชพีผูป้่วยเอดส ์ จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบที่กําหนด 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง 

      

   
1.6 สาํรองจ่าย จํานวน 300,078 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ หรือการจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ได้ต้ังไว้งบประมาณในหมวดอ่ืนไว้ ตามระเบียบ  
กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์  
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง 
 

      

   
1.7 รายจ่ายตามข้อผกูพนั       

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลโนนกาเล็น(สปสช.) 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง 

 
 
 

      



   
1.8 เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

จํานวน 208,655 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) ในอัตราร้อย
ละ 1 ของรายได้ประจําปี ตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น และตามระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
**ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง 
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