
 
 
 
 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
อ าเภอส าโรง   

จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
อ าเภอส าโรง    จังหวัดอุบลราชธานี 

รายจา่ยตามหน่วยงาน 
รายจ่ายงบกลาง 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น               จ านวน      1,192,945.-   บาท   
 

รายจ่ายงบกลาง (00410) 
 

งบกลาง (00411)  รวม 1,192,945.- บาท 
     

    1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300) 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง   
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) 

 จ านวน 160,000.- บาท 

    1.2 ส ารองจ่าย  (111000)   
    เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็น เร่งด่วน  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) เป็นเงิน  200,000 บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  เป็นเงิน  500,000 บาท 

 จ านวน 700,000.- บาท 

    1.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)                                จ านวน        150,000.-   บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโนนกาเล็น 
(สปสช.) 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410) งานงบกลาง  
(00411) 

    

     1.4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
(120100)  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง   (00410)     
งานงบกลาง  (00411) 

 จ านวน 182,945.-  
 

บาท 

     
 

 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
อ าเภอส าโรง    จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   29,474,500.00  บาท  แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บเอง 

 

หมวดภาษีอากร          รวม 210,000.00     บาท 
1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 65,000.00 บาท 
1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 90,000.00 บาท 
1.3  ภาษีป้าย จ านวน 55,000.00 บาท 
1.4  อากรฆ่าสัตว์ จ านวน 0.00 บาท 

    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 24,500.00 บาท 
1.1  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 1,000.00 บาท 
1.2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จ านวน 0.00 บาท 
1.3  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 15,000.00 บาท 
1.4  ค่าใบอนุญาตประกอบการ รถดูดสิ่งปฏิกูล จ านวน 2,500.00 บาท 
1.5  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 1,000.00 บาท 
1.6  ค่าปรับอ่ืนๆ จ านวน 1,000.00 บาท 
1.7  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน 2,000.00 บาท 
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000.00 บาท 

    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000.00 บาท 
1.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 400,000.00 บาท 

    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 270,000.00 บาท 
1.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 270,000.00 บาท 

    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 137,000.00 บาท 
1.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 2,000.00 บาท 
1.2 ค่าจ าหน่ายแบบแปลน จ านวน 100,000.00 บาท 
1.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 35,000.00 บาท 

    

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000.00 บาท 



1.1 ค่าขายทอดตลาดจากทรัพย์สิน จ านวน 3,000.00 บาท 
    

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,250,000.00 บาท 
1.1 ภาษีสุรา จ านวน 1,330,000.00 บาท 
1.2 ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,900,000.00 บาท 
1.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน 9,340,000.00 บาท 
1.4 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 จ านวน 2,900,000.00 บาท 
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 58,000.00 บาท 
1.6 ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จ านวน 560,000.00 บาท 
1.7 ภาษีอากรอ่ืน ๆ ที่รัฐจัดสรรให้ จ านวน 0.00 บาท 
1.8 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน จ านวน 0.00 บาท 
1.9 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 32,000.00 บาท 
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 130,000.00 บาท 

    

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,000,000.00 บาท 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 11,000,000.00 บาท 

    

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ รวม 180,000.00 บาท 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก าหนดวัตถุประสงค์ จ านวน 180,000.00 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
อ าเภอส าโรง    จังหวัดอุบลราชธานี 

รายจ่ายตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานปลัด อบต. 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      จ านวน       14,291,120.- บาท 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐110) 

 
งานบริหารทั่วไป (00111)  รวม 12,305,120.- บาท 
     

๑. งบบุคลากร (520000)  รวม 7,133,780.- บาท 
     

     1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  (521000)  รวม 2,916,720.- บาท 
     

    (1) เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.  (๒๑๐๑๐๐)  จ านวน 514,080.- บาท 
-  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เงินเดือนละ  ๒๐,๔๐๐ บาท   
   จ านวน ๑๒ เดือน 

 ตั้งไว้ 244,800.- บาท 

- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (๒ คน) เงินเดือนละ ๑๑,๒๒๐ บาท   
   จ านวน  ๑๒  เดือน 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.   
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 ตั้งไว้ 269,280.- บาท 

     

     (2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต.  
(๒๑๐๒๐๐) 

 จ านวน 42,120.- บาท 

-  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท  
   จ านวน ๑๒ เดือน 
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (๒ คน) เดือนละ ๘๘๐ บาท  
   จ านวน ๑๒ เดือน 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 

21,000.- 
       21,120.- 

บาท 
บาท 

     

     (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต.  
(๒๑๐๓๐๐) 

 จ านวน 42,120.- บาท 

-  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท   ตั้งไว้ 21,000.- บาท 



   จ านวน ๑๒ เดือน 
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (๒ คน) เดือนละ ๘๘๐ บาท  
   จ านวน ๑๒ เดือน 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ    
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

ตั้งไว้        21,120.- บาท 

     

   (4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  (๒๑๐๔๐๐)  จ านวน 86,400.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 ตั้งไว้ 86,400.- บาท 

     

   (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒๑๐๖๐๐) 

 จ านวน 2,232,000.- บาท 

- ประธานสภาฯ      จ านวน 12 เดือนๆ ละ 11,220.- บาท  
- รองประธานสภาฯ จ านวน 12 เดือน ๆ ละ  9,180.- บาท  
- เลขานุการสภาฯ   จ านวน 12 เดือน ๆ ละ  7,200.- บาท   
- สมาชิกสภา อบต.  22 อัตรา จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 7,200.- บาท    
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 

134,640.- 
110,160.- 

       86,400.- 
  1,900,800.- 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
 

     

     1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)  รวม 4,217,060.- บาท 
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   

ของพนักงานส่วนต าบล จ านวน  11  อัตรา    
- ปลัด อบต.   
  จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 28,560.- บาท  เป็นเงิน    342,720.- บาท 
-  รองปลัด อบต.   
   จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 23,820.- บาท  เป็นเงิน  285,840.- บาท 
-  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  
   จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 23,820.- บาท  เป็นเงิน  285,840.- บาท 
-  บุคลากร         
   จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 19,660.- บาท  เป็นเงิน   235,920.- บาท 
-  นักพัฒนาชุมชน    
   จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 19,100.- บาท  เป็นเงิน  229,200.- บาท 
 

 
 

จ านวน 2,447,280.- บาท 



-  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 18,190.- บาท  เป็นเงิน  218,280.- บาท 
-  นิติกร 
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 15,000.- บาท  เป็นเงิน  180,000.- บาท 
-  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 16,960.- บาท  เป็นเงิน  203,520.- บาท 
-  เจ้าพนักงานธุรการ       
   จ านวน 12  เดือน ๆ ละ 15,140.- บาท  เป็นเงิน  181,680.- บาท 
-  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
   จ านวน 12  เดือน ๆ ละ 11,510.- บาท  เป็นเงิน  138,120.- บาท 
-  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล        
   จ านวน 12  เดือน ๆ ละ 12,180.- บาท  เป็นเงิน  146,160.- บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

     

(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ (220200) 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล   
จ านวน 3  อัตรา ดังนี้ 
-  นิติกร 
   จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 1,690.- บาท เป็นเงิน  20,280.- บาท 
-  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล        
   จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 985.- บาท   เป็นเงิน  11,820.- บาท 
-  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
   จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 775.- บาท   เป็นเงิน  9,300.- บาท 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน         41,400.- บาท 

     

    (๓) เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ (220300) 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน  3  อัตรา  
- นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ปลัด อบต.)     
  จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท  เป็นเงิน 42,000.-บาท 
- นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล (รองปลัด อบต.)  
  จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท  เป็นเงิน 42,000.-บาท 
- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด อบต.)              
  จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท  เป็นเงิน 42,000.-บาท   
 **  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

 จ านวน                126,000.- บาท 



บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
     

    (๔) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 
      (1)ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จ านวน  8  อัตรา  ดังนี้    
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ            
  จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 9,776.- บาท เป็นเงิน  117, 320.- บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล           
  จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 10,889.- บาท เป็นเงิน  130,670.- บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
  จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 10,889.- บาท เป็นเงิน  130,670.- บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน         
  จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 16,162.- บาท เป็นเงิน  193,940.-บาท 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน            
  จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 16,162.- บาท เป็นเงิน  193,940.-บาท 
- ผู้ช่วยบุคลากร                                       
  จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 15,600.- บาท เป็นเงิน  187,200.-บาท 
- พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)                      
  จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 9,776.- บาท เป็นเงิน    117,320.-บาท 
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  
  จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 9,776.- บาท เป็นเงิน    117,320.-บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
 

      (2)  ค่าจ้างช่ัวคราวพนักงานจ้างท่ัวไป  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  3  อัตรา  
ดังนี้ 
- นักการภารโรง จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 5,340.- บาท   
  เป็นเงิน 64,080.- บาท 
- คนงานทั่วไป (ยาม)  จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 5,340.- บาท   
  เป็นเงิน 64,080.- บาท 
- คนงานทั่วไป (คนครัว) จ านวน  12  เดือน ๆ ละ 5,340.- บาท     
  เป็นเงิน 64,080.- บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 

1,602,380.- 
1,188,380.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

192,240.- 
 
 
 
 
 
 

บาท 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บาท 

     



      (3) เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700) 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  8  อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ              
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน  18,000.-  บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล             
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน  18,000.-  บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน   18,000.- บาท 
-  พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทักษะ)            
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน   18,000.- บาท 
-  นักการภารโรง      
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 3,660.- บาท  เป็นเงิน   43,920.- บาท 
-  คนงานทั่วไป (ยาม)     
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 3,660.- บาท  เป็นเงิน   43,920.- บาท 
-  คนงานทั่วไป (คนครัว)     
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 3,660.- บาท  เป็นเงิน   43,920.- บาท 
-  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  
   จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 1,500.- บาท  เป็นเงิน   18,000.-บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
 

 ตั้งไว้ 221,760.- บาท 

๒. งบด าเนินการ (530000)  รวม 4,161,840.- บาท 
     

    2.1 หมวดค่าตอบแทน  (531000)  รวม 873,840.- บาท 
(๑) ค่าตอบแทนอ่ืน  (210700) 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

 จ านวน 570,000.- บาท 

(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  (220200) 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) แก่พนักงานส่วน
ต าบล  (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ                
ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2551) จ านวน 12 เดือน  

 จ านวน 3,840.- บาท 



**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

     

(3) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 12 
เดือน กรณีมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น  (ประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 29 (2))  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

     

     (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
(310100)     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนิน 
การสอบ (ระเบียบกระทรวง  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555) 
 **  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 30,000.-   บาท 

     

(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 30,000.- บาท 

     

 (6) ค่าเช่าบ้าน   (310400)  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 180,000.- บาท 

 (7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่นายก อบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น   
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 20,000.- บาท 

(8) ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้างและกรรมการ 
ตรวจการจ้าง 

 จ านวน 30,000.-   บาท 



     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้างและ
กรรมการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 
2553) 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111)  
     

2.2 หมวดค่าใช้สอย (320000)  รวม 1,493,000.- บาท 
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100) 

(1.1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา  
       อบต. พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของส านักงานปลัด  
(1.2) ค่ารับวารสาร หนังสือต่าง ๆ      
(1.3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก เข้ากรอบ หนังสือเอกสารต่างๆ 
       ข้อบัญญัติและอ่ืนๆ   
(1.4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ 
       เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วารสารประชาสัมพันธ์ผล 
       การด าเนินงาน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ )  
(1.5) ค่าจัดท าเว็บไซต์พร้อมค่าจดทะเบียนและพัฒนาเว็บไซต์ของ  
       อบต. โนนกาเล็น  
(1.6) ค่าใช้จ่ายส าหรับการท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ 
       บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  
(1.7)  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  แยกได้ดังนี้ 
      (1.7.1) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บเงินค่าน้ าประปา และเปิด-ปิด
น้ าประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้เก็บค่าน้ าประปา เปิด - ปิด
น้ าประปา จ านวน 6 อัตรา  
      (1.7.2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์สูบน้ าห้วยร่องแดงหมู่ท่ี 2 บ้าน
สว่าง จ านวน 12 เดือนๆ ละ  2,500.- บาท     

(1.7.3)  ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือดูแลศูนย์สูบน้ าหนองแต้ และ
เปิด – ปิดน้ าประปา หมู่ที่  9 จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 3,000.- 
(1.7.4)   ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด 

อาคาร ส านักงานและบริเวณโดยรอบ อบต. จ านวน  12 เดือน ๆ ละ  
3,500.-  บาท    
       (1.7.5) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ท าความ
สะอาด และดูแลความเรียบร้อยในส านักงาน และสถานที่ภายใน อบต. 
จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท    
       (1.7.6) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานดูแล
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42,000.- 
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สวนและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ อบต. จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.-บาท  
     (1.7.7) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 
ตั้งไว้ 
 

 
140,000.- 

 

 
บาท 
 

(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 
(2.1)  ค่ารับรอง ตั้งไว้  80,000.- บาท แยกเป็น 2 ลักษณะคือ 
    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ  จ านวน  30,000.-  บาท 
    - ค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นเงิน  
50,000.-บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลว. 
28 กรกฎาคม 2548  เรื่องการตั้งงบประมาณฯ) 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 80,000.- บาท 

     

(3)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 150,000.- บาท 

     

    (4)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (320300) 

 จ านวน 325,000.- 
 

บาท 

    (4.1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต.      
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)  
และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 ตั้งไว้ 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

     

     (4.2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา และอ่ืน ๆ 
       เพ่ือใช้ส าหรับงานพิธี และงานรัฐพิธีต่างๆ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

 ตั้งไว้ 5,000.- บาท 



     

(4.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างของส านักงานปลัด 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 ตั้งไว้ 300,000.-   บาท 

     

    2.3 หมวดค่าวัสดุ  (330000)  รวม 1,160,000.- บาท 
(1) ค่าวัสดุส านักงาน  (330100)   

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ คลิป ธงชาติ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตรา
ยาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 300,000.-    บาท 

(2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)     
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 40,000.- บาท 

     

    (3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม แก้วน้ า กระจกเงา  ผ้าม่าน ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป   (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 50,000.-    บาท 

     

(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง 

สายไมล์ เพลา หัวเทียนไขควง  ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 60,000.-   บาท 

     

     (5)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับรายการดังต่อไปนี้ 
  - ค่าน้ ามันส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 5082       
  - ค่าน้ ามันส าหรับรถยนต์บรรทุกน้ า ทะเบียน บล 4119    
  - ค่าน้ ามันส าหรับรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขข 937  

 จ านวน 
 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 

250,000.-  
 

85,000.- 
40,000.- 
15,000.- 

บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 



  - ค่าน้ ามันส าหรับเครื่องตัดหญ้า           
  - ค่าน้ ามันส าหรับเครื่องพ่นเคมี          
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 

25,000.- 
85,000.-  

บาท 
บาท 

     

(6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)  
      เพ่ือจัดซื้อน้ ายาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  และวัคซีน ป้องกันและ
ก าจัดโรคระบาดต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก  
ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 350,000.-   บาท 

    (7) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   (331100)    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด เลนส์ซูม
ภาพถ่ายดาวเทียม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 20,000.- บาท 

     

(8) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 80,000.- บาท 

     

(9) ค่าวัสดุอ่ืน (331700)   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า  สมอเรือ  
ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาลว์ปิด – เปิดแก๊ส  ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 

 จ านวน 10,000.-    บาท 

    2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (340000)  รวม 635,000.- บาท 
   (1)  ค่าไฟฟ้า (340100)   
-   ค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ที่สาธารณะและสถานที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ตั้งไว้ 350,000.-บาท       
- ค่ าไฟ ฟ้ากิจการประปาที่ อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต. ตั้ งไว้ 
150,000.-  บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 500,000.-   บาท 

     



(2) ค่าโทรศัพท์  (340300) 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ – ไกล ภายในและระหว่างประเทศ 
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 30,000.-   บาท 

     

(3) ค่าไปรษณีย์ (340400) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 5,000.- บาท 

     

   (4) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)  
          เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบความเร็วสูง เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชน และรองรับการด าเนินการต่าง ๆ และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ   
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 จ านวน 100,000.-   บาท 

     

3. งบลงทุน  (400000)  รวม 969,500.-   บาท 
     

     หมวดค่าครุภัณฑ์  (410000)  รวม 969,500.-   บาท 
     (๑) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)  จ านวน 798,000.-   บาท 
   -  เต็นท์ จ านวน 3 หลัง (ราคาตามท้องตลาด)  ตั้งไว้ 100,000.- บาท 
   -  เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (ห้องประชุม) 18,000 BTU  
      จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท 

 ตั้งไว้ 300,000.- บาท 

   -  พัดลมอุตสาหกรรม  10  ตัวๆ ละ  5,000.- บาท  ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
   -  เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุดๆ ละ 100,000.- บาท       ตั้งไว้ 100,000.- บาท 
   -  โต๊ะประชุมตัวยู  จ านวน  1  ชุด  ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
   -  เก้าอ้ีบุนวม   จ านวน  20  ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท  ตั้งไว้ 100,000.- บาท 
   -  เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง    จ านวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้ 15,000.- บาท 
   -  เก้าอ้ีพลาสติก  จ านวน  200 ตัว ๆ ละ 350.-  บาท  ตั้งไว้ 70,000.- บาท 



- เครื่องดูดฝุ่น  จ านวน  1  เครื่อง 
  ขนาดความจุไม่นอยกว่า  15  ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 

 ตั้งไว้ 13,000.- บาท 

**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

    

     

    (๒) ค่าครุภัณฑ์การเกษตร  (410400)  จ านวน 59,000.- บาท 
    - เครื่องพ่นเคมีก าจัดยุง  จ านวน  1 เครื่อง  
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

 ตั้งไว้ 59,000.- บาท 

     

     (๓) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)  จ านวน   92,500.-    บาท 
         (3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา เครื่องละ 18 ,000.- บาท ( ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT )  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  
3.0 GHz  หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย 
    -  หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB  
    -  หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือมีSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 
GB จ านวน 1 หน่วย     
    -  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworkInterface) แบบ
10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     -  จอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี  Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 
 600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  

    ตั้งไว้ 18,000.- บาท 

     

        (3.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า/นาที) 
ราคา เครื่องละ  5,500.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
       -  มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
       -  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที   
       -  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
       -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

    ตั้งไว้ 5,500.- บาท 



      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       -  สามารถใช้ได้ กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

  - มีจอภาพแบบ LCCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิว้ จ านวน  1  หนว่ย 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
 

      (3.3) คอมพิวเตอร์ แท็ปแล็ต แบบท่ี 2 จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 
23,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
กระทรวง ICT) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
        -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า 4 แกนหลัก                   
(4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 1.5 GHz 
        -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 
        -  มีหน่วยความจ าภายในขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
        -  มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS  หรือ  PLS  
        - มีขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,280 x 800 Pixel 
        -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 
และ GPS 
        - มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
(built-in)  
        -  มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านพิกเซล 
        -  มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
 

     (4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
        - เครื่องตัดหญ้า จ านวน  2  เครื่อง  
          แบบสายสะพาย เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 1.5  แรงม้า  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  30  ซีซี   พร้อมใบมีด      
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
 
 

 ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตั้งไว้  
ตั้งไว้ 
 
 

 
 
 

69,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20,000.- 
20,000.- 

 
 
 
 

 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บาท 
บาท 
 
 

 
 
 



4.  งบเงินอุดหนุน 
     (1) อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2558  
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
     (2) อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์อุบลฮักแพง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
     (3) อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือประกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
     (4) อุดหนุนโครงการจัดงานกาชาดประจ าปี “รับตะวันก่อนใครในสยาม
จังหวัด ประจ าปี 2558” 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

รวม 
ตั้งไว ้ 
 
 
 
 
ตั้งไว ้ 
 
 
 
ตั้งไว ้ 
 
 
 
ตั้งไว ้      

40,000.- 
10,000.- 

 
 
 
 

10,000.- 
 
 
 

15,0000.- 
 
 
 

      5,000.- 

บาท 
บาท 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 

     
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)  รวม 30,000.- บาท 
     

1. งบรายจ่ายอ่ืน (500000)  รวม 30,000.- บาท 
     หมวดรายจ่ายอ่ืน (510000)  รวม 30,000.-   บาท 

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ 
ต่างๆ  ซึ่ งมิใช่ เพื่ อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณ ฑ์ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง  (510100) 
      เพ่ือเป็นค่าจ้างองค์การหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนกาเล็น   
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
 
 
 
 
 

 จ านวน 30,000.-   บาท 



    
     

                                   แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
     
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  รวม 740,000.-   บาท 
     

1. งบด าเนินการ  (300000) 
     

     1.1 หมวดค่าใช้สอย (320000)  รวม 400,000.-   บาท 
     (1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น  (320300) 

 จ านวน 400,000.-   บาท 

      -  ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันส าคัญ 
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณี อบต. มีค าสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร. หรือนอกท่ีตั้งศูนย์ อปพร.  และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดตั้งจุดสกัดกั้น
ระหว่าง และหรือภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ จ านวน  2  จดุ จุดละ  10  คน  จ านวน  10  วัน 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง  อปพร. 
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฝึก อปพร. เพิ่มเติม 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) 

 ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
ตั้งไว้ 
 

     200,000.-   
 
 
 
 
 
 
 

200,000.-   
   

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
 

     

       1.2 หมวดค่าวัสดุ  (330000)  รวม 90,000.- บาท 
(๑) วัสดุงานบ้านงานครัว (330100) 

         เพ่ือจัดหาผ้าห่มส าหรับบรรเทาภัยหนาวให้กับประชาชน   
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) 

 จ านวน 90,000.- บาท 

2. งบลงทุน  (400000)  รวม 250,000.- บาท 
     

    1.1 หมวดครุภัณฑ์  (410000)  รวม 250,000.- บาท 
    (1) ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  (411700) 
     (1.1)  เรือท้องแบน จ านวน 1 ล า 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่จัดซื้อเรือท้องแบน ขนาดยาว 5.5 เมตร  
กว้าง 1.8 เมตร สูง 60 เซนติเมตร น้ าหนัก 150 กิโลกรัม  

 รวม 250,000.- 
ตั้งไว้ 150,000.-   
 
 

บาท 
บาท 
 
 



**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123) 
      (1.2)  กล้องวงจรปิด  
     เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123) 

 
 
 
ตั้งไว้    100,000.-   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
บาท 

                                     ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสาธารณสุข   (00220) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  รวม 6,000.- บาท 
     

1. งบด าเนินการ  (300000) 
     

     หมวดค่าใช้สอย  (320000)  รวม 6,000.- บาท 
     (1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300)      
       -  ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(00221) 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 

6,000.- 
6,000.-    

บาท 
บาท 

     
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  รวม 180,000.- บาท 
     

๑. งบเงินอุดหนุน  (600000)  รวม 180,000.- บาท 
     

     หมวดเงินอุดหนุน  (610000)  รวม 180,000.- บาท 
     (๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) 
       (1.1) เงินอุดหนุนส าหรับการบริการด้านสาธารณสขุ  
         เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. 
ส าหรับการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงานของ อสม. 
ในเขตชุมชน / 12  หมู่บ้าน ๆ ละ  15,000.-  บาท  
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน (00223) 
 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 

180,000.-   
   180,000.- 

บาท 
บาท 



 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข  (00224)  รวม 70,000.-   บาท 
     

1. งบด าเนินการ  (300000)  รวม 70,000.-   บาท 
     

     หมวดค่าใช้สอย  (320000)  รวม 70,000.-   บาท 
     (1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300)      

 - โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่  
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณาการกิจกรรมการด าเนินงานให้บริการ
สุขภาพเชิงรุกและบริการอ่ืน ๆ โดย อบต. ร่วมกับส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลาชธานี และ
หน่วยงานอื่นๆ  จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224) 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 

70,000.-  
70,000.-    

บาท 
บาท 

     

     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) 

     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)  รวม 20,000.-   บาท 
     

1. งบด าเนินการ  (300000)  รวม 20,000.-   บาท 
     

     หมวดค่าใช้สอย  (320000)  รวม 20,000.-   บาท 
     (1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น  (320300)      

 จ านวน  บาท 

     - ค่าใช้จ่ายในโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC  
(Area Based  Collaborative Research)  
      เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์แบบบันทึกบัญชีครัวเรือน 
และจัดหาเจ้าหน้าที่ลงโปรแกรม เพ่ือบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนในต าบล
โนนกาเล็น ตลอดจนสนับสนุนการจัดเวทีเรียนรู้ การประชุมต่างๆ 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานบริหารทั่ วไป 
(00251) 

 ตั้งไว้ 20,000.-   บาท 

 
 
 
 

    



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  รวม 720,000.- บาท 
     

1. งบด าเนินการ  (300000)  รวม 720,000.- บาท 
     

     หมวดค่าใช้สอย  (320000)  รวม 720,000.- บาท 
     (1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น  (320300)      

 จ านวน 720,000.- บาท 

     -  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคม  
     เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคมการพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมประชาคม เวทีชาวบ้าน การ
ส ารวจความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
       

 ตั้งไว้ 30,000.-   บาท 

     -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการวันสงกรานต์  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 ตั้งไว้ 250,000.-   บาท 

     

       -  ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. โนนกาเล็นยิ้มเคลื่อนที่            
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ ให้บริการ
ประชาชนเชิงรุก บูรณาการจัดหน่วยงานเคลื่อนที่ถึงหมู่บ้าน โดย อบต.
ร่วมกับอ าเภอส าโรงและส่วนราชการต่างๆ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 ตั้งไว้ 40,000.-   บาท 

     

        - ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง    
         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
โดย อบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 ตั้งไว้ 30,000.-   บาท 

     



         - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 
          เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี  
โดย อบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 ตั้งไว้ 60,000.-   บาท 

     

          - ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ      
            เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี โดย 
อบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252)   

 ตั้งไว้ 30,000.- บาท 

     

        -  ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  
            เพ่ือเป็นการด าเนินการตามนโยบายในการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นสถาบันส าคัญ
ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ 
สมควรที่จะเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความ
เป็นชาติไทยในพฤติกรรมทั้งมวลในชาติ อันเป็นที่ยอมรับฝังลึกอยู่ในชีวิต
และจิตใจของคนไทย 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 ตั้งไว้ 100,000.-   บาท 

     

        -  ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 ตั้งไว้ 100,000.-   บาท 

     

        -  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

 ตั้งไว้ 20,000.-   บาท 

     

        -  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน

 ตั้งไว้ 30,000.-   บาท 



ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
     

        -  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
 

 ตั้งไว้ 30,000.-   บาท 

     

                                             แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
 
งานสวนสาธารณะ (00243)                                                                     รวม   50,000.- บาท   
     

1. งบด าเนินการ  (300000)  รวม 50,000.-   บาท 
     

     หมวดค่าใช้สอย (320000)  รวม 50,000.-   บาท 
     (1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น  (320300)      

 จ านวน 50,000.-   บาท 

     -  โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว  
        เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน และการพัฒนาความสะอาดและจัด          
ภูมิทัศน์บริเวณภายนอกและด้านหน้าอาคารสถานที่ของ อบต. 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243)  
 

 ตั้งไว้ 50,000.-   บาท 

                                                                

                                  ด้านเศรษฐกิจ (0300) 
                                แผนงานการเกษตร (0320) 

 

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)                                                      รวม            120,000.-   บาท 
1. งบด าเนินการ  (300000)                                                          รวม            100,000.-   บาท 
  หมวดค่าใช้สอย (320000)                                                          รวม            100,000.-   บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ                    จ านวน        100,000.-   บาท 
     รายจ่ายหมวดอื่น  (320300)      
     - โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตร                                 ตั้งไว้            100,000.-   บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)   
แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
 



2. งบเงินอุดหนุน (600000)   รวม 20,000.- บาท 

       หมวดเงินอุดหนุน  (610000)  รวม 20,000.- บาท 
     (๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200) 
        -  อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนขยายผลโครงการในพระราชด าริ  
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 

20,000.- 
20,000.- 

บาท 
บาท 

     

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322) 
 

  รวม      50,000.- บาท 

1. งบด าเนินการ (300000)   รวม 50,000.-    บาท 
     หมวดค่าใช้สอย  (320000)  รวม 50,000.-    บาท 
     (1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  (320300)      
      -  ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว   
      เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสวนสาธารณะ
เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 
พรรษา  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322) 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 

50,000.- 
50,000.-       

บาท 
บาท 

     
     
     
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
อ าเภอส าโรง    จังหวัดอุบลราชธานี 

รายจ่ายตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   ส่วนการคลัง 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น       จ านวน     1,794,470.- บาท 
 

แผนงานบริหารทั่วไป (00100) 
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) 

 

งานบริหารงานคลัง (00113)  รวม 1,794,470.- บาท 
     

๑. งบบุคลากร (520000)  รวม 1,352,170.- บาท 
     

    1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)  รวม 1,352,170.- บาท 
(1) เงินเดือนพนักงาน  (220100) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ของ 

พนักงานส่วนต าบล  
-  หัวหน้าส่วนการคลัง  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  180,000.- บาท 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน  253,680.- บาท 
-  นักวิชาการพัสดุ   จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน  204,960.- บาท 
- เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน 138,120.-บาท  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   
 งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 
 

จ านวน 776,760.- บาท 

     

(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ (220200) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และเงินท่ีปรับเพิ่มส าหรับ 

คุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
     (1) เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  12  เดือน  

 จ านวน         9,300.- บาท 

     

    (๓) เงินประจ าต าแหน่ง (220300) 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง จ านวน 12 เดือน 
เดือนละ  3,500.- บาท 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)    
งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน                42,000.- บาท 

     



    (๔) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (200600) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เป็นเงิน 138,660.- บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เป็นเงิน 117,320.- บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง เป็นเงิน   121,430.- บาท   
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   เป็นเงิน     64,080.- บาท 

** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)    
งานบริหารงานคลัง  (00113)  

 จ านวน 441,49๐.- บาท 

     

    (๕) เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700) 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป    
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เป็นเงิน 14,100.- บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เป็นเงิน 18,000.- บาท 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง เป็นเงิน 18,000.- บาท   
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   เป็นเงิน 32,520.- บาท 

** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   
งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 82,620.- บาท 

     

๒. งบด าเนินการ  (300000)  รวม 393,800.- บาท 
     

   2.1 หมวดค่าตอบแทน  (320000)  รวม 68,800.- บาท 
(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 20,000.- บาท 

     

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

     

(3) ค่าเช่าบ้าน  (310400) 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 จ านวน 28,800.- บาท 



** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น   
 ** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   
งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

     

2.2 หมวดค่าใช้สอย (320000)  รวม 230,000.- บาท 
     

(3) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)    
-  ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร     

     -  ค่าจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงแผนที่ภาษี  
     -  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจัดท าวารสาร สิ่งพิมพ์ ป้าย   
และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 

160,000.- 
20,000.- 

100,000.- 
40,000.- 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

    (2)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (320300) 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
     -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่   
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 
 
ตั้งไว้ 
 
 
ตั้งไว้ 

60,000.- 
 

40,000.- 
 
 

20,000.- 

บาท 
 
บาท 
 
 
บาท 

(๓) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนการคลัง   
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
(00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ  (330000)  รวม 90,000.- บาท 
     



(3) ค่าวัสดุส านักงาน (330100)      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 

ดินสอ ตรายาง ฯลฯ  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 30,000.- บาท 

    (๒)  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)                    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วยกาแฟ กระติกน้ าร้อน 
ถาด กระติกน้ าเย็น ฯลฯ   
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

    (3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสสเตอร์ 
พู่กันและสี ฟิล์ม  ฯลฯ  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 10,000.-      บาท 

    (4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล   แผ่นกรองแสง  เมาส์  เป็นต้น 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 40,000.- บาท 

     

    2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (340000)                             
    เพ่ือประเภทค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่า
จัดซื้อไปรษณียบัตร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ   
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) 

 รวม 5,000.- บาท 

     

3. งบลงทุน (400000)  รวม 48,500.- บาท 
     

     3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000)  รวม 48,500.- บาท 
     

     (1)  ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตูเ้ก็บเอกสารเหล็กสูงบานเลื่อนกระจกจ านวน  2  ตู้ๆ 
ละ 10,000.- บาท  เป็นเงิน  20,000.- บาท 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ขนาด 916x458x1830   
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)   
งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 จ านวน 20,000.- บาท 



     (๒)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)                   
       -เครื่องพิมพ์Multifunctionชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี     
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  เป็นอุปกรณ์ท่ีมี ความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
-  ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์  หรือ แบบ LED 
-  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base TX หรือดีกว่า จ านวน  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี ) ได้ 
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Document Feed) 
-  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ ทั้งสีและขาวด า 
-  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
-  สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-  สามารถใช้ได้ กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่นอ้ยกว่า 250 แผ่น  
       - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า/นาที)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที   
-  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้ได้ กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00110)   
งานบริหารงานคลัง  (00113) 
 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
อ าเภอส าโรง    จังหวัดอุบลราชธานี 

รายจ่ายตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     จ านวน             7,359,980.- บาท 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (๐๐210) 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  รวม 1,211,660.- บาท 
     

๑. งบบุคลากร (520000)  รวม 754,360.- บาท 
     

     1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)    รวม 754,360.- บาท 
(๑) เงินเดือนพนักงาน (220100) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ของ 

พนักงานส่วนต าบล   
-  หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ   จ านวน  1  อัตรา    เป็นเงิน  275,040.- บาท 
-  นักวิชาการศึกษา   จ านวน  1  อัตรา    เป็นเงิน  236,640.- บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 
 

จ านวน 511,680.- บาท 

     

    (2) เงินประจ าต าแหน่ง  (220300) 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ จ านวน 12 เดือน 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน                42,000.- บาท 

     

    (3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างต าแหน่งให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา   
-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   จ านวน  12  เดือน    เป็นเงิน  200,680.- บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 200,680.- บาท 

     

๒. งบด าเนินการ (300000)  รวม 390,000.- บาท 
     

    2.1 หมวดค่าตอบแทน (320000)  รวม 56,000.- บาท 
    



(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

     

(2) ค่าเช่าบ้าน  (310400)  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 36,000.- บาท 

     

(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น   
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

     

2.2 หมวดค่าใช้สอย  (320000)  รวม 134,000.- บาท 
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   

       - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) 
       - เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 
 
 
ตั้งไว้ 
 
 
 
 
ตั้งไว้ 

64,000.- 
50,000.- 

 
 

4,000.- 
 
 
 
 

10,000.- 

บาท 
บาท 
 
 
บาท 
 
 
 
 
บาท 

     

    (๒)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (320200) 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   

 จ านวน 50,000.- 
 

บาท 



** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

     

(๓)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ ของส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย 
เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ   
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
 

 จ านวน 20,000.- บาท 

     

    2.3 หมวดค่าวัสดุ (330000)  รวม 200,000.- บาท 
(1) ค่าวัสดุส านักงาน (330100)      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 

ดินสอ ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ คลิป กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าหมึกพิมพ์ดีด 
ผงหมึกถ่ายเอกสาร น้ าดื่ม  ฯลฯ  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 50,000.- บาท 

     

(2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)     
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง เช่น ฟิวส์ เข็มขัด สายไฟฟ้า เทปพัน 

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ล าโพง ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้าฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

     

    (3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)       
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสสเตอร์ 
พู่กันและสี ฟิล์ม  ฯลฯ  
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 10,000.- บาท 

     

    (4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล   แผ่นกรองแสง  เมาส์  เป็นต้น 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

 จ านวน 40,000.- บาท 

     



     (5)  ค่าวัสดุกีฬา (331300)     
     เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ให้ทุกหมู่บ้านในต าบลโนนกาเล็น   เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) 

 จ านวน 90,000.-    บาท 

     

3. งบลงทุน (400000)  รวม 67,300.- บาท 
     

     3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000)  รวม 67,300.- บาท 
     (๑)  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)  จ านวน 14,000.- บาท 
        -  เก้าอ้ีส านักงาน ระดับ 1-3 จ านวน  2  ตัว ตัวละ 3,500.-บาท  ตั้งไว้ 7.000.- บาท 
        -  โต๊ะท างาน  ระดับ  6-7  จ านวน  1  ตัว  ตัวละ  7,000.- บาท  ตั้งไว้ 7.000.- บาท 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) 

    

     

     (2)  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  จ านวน 53,300- บาท 
    -  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA  
    มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA และ 600 W สามารถส ารอง 

ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 

 ตั้งไว้ 5,300.- บาท 

        -  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี  แบบ Network   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
-  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้ าอัตโนมัติได้ 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  10/100  
Base  TX  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้ได้ กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 ตั้งไว้ 18,000.-  บาท 

          -  เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 ตั้งไว้ 30,000 บาท 



-  มี หน่วยประมวลผลกลาง   (CPU)  ไม่น้อยกว่า   4  แกนหลัก  (4 core)  
หรือ 8  แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  
3.4 GHz  และมี หน่วยความจ าแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 
MB จ านวน 1 หน่วย 
-  มี  หน่ วยประมวลผล เพ่ื อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก   ที่ มี 
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า   1 GB  
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB  
-  มี หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดี กว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 2  TB  จ านวน 1 หน่วย 
-  มี  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มี ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(NetworkInterface) แบบ 10/100/1000  
Base-T  หรือดี กว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มี จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี  Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

  
รวม 

 
5,418,320.- 

 
บาท 

     

1. งบด าเนินการ (300000)  รวม 2,269,920.- บาท 
     1.1 หมวดค่าใช้สอย  (320000)  จ านวน 532,800.- บาท 

     (๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  ตั้งไว้ 332,800.- บาท 
      -  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ตั้งไว้ 42,000.- บาท 
      -  ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต.  ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
      -  ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้ 240,800.- บาท 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

    

      (2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (320300) 
    เพ่ือจ่ายเป็น  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
- ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกทัศน์สู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

 จ านวน 
 
 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 

200,000.- 
 
 

100,000.- 
20,000.- 

บาท 
 
 
บาท 
บาท 



เปือย  
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย 
- ค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันก้าวสู่วัยเรียน 
- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย 
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเปือย   
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
 

 
10,000.- 
30,000.- 
20,000.- 
20,000.- 

    

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
 

     

    1.2หมวดค่าวัสดุ  (330000)  จ านวน 1,737,120.- บาท 
    (1)  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)                  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วยกาแฟ กระติกน้ าร้อน ถาด 
กระติกน้ าเย็น ฯลฯ   
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) 

 จ านวน 30,000.- บาท 

     

       (2) ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) 
 จ านวน 1,677,120.- บาท 

      -  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ป.6 ของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  ต าบลโนนกาเล็น จ านวน  6  โรงเรยีน  จ านวนเด็ก
นักเรียน 760 คน (ณ วันที่  10  มิถุนายน  2556) อัตราคนละ 7.- บาท   
จ านวน  260  วัน  เป็นเงินจ านวน  1,383,200.-  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
-โรงเรียนบ้านบุ่ง  จ านวน  177  คน  อัตราคนละ 7.- บาท    
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   322,140.- บาท 
-โรงเรียนบ้านเปือย จ านวน  98    คน อัตราคนละ 7.- บาท    
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   178,360.- บาท 
-โรงเรียนบ้านโพนเมือง จ านวน  121  คน  อัตราคนละ 7.- บาท    
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   220,220.- บาท 
-โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งค า จ านวน 124  คน อัตราคนละ 7.- บาท   
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   225,680.- บาท 
-โรงเรียนบ้านโพนงาม จ านวน  116  คน อัตราคนละ 7.- บาท    
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   211,120.- บาท 
-โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) จ านวน 124  คน  อัตราคนละ 7.- บาท   
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   225,680.- บาท 

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จ านวน  43  คน อัตรา คนละ  7.- บาท จ านวน  280   

 ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตั้งไว้ 
 

1,383,200.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
84,280.- 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บาท 



หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้  “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

- ค่าสมทบค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาล – ป.6 
จ านวน  760  คน  อัตราคนละ  1.-  บาท จ านวน  260  วัน  
-โรงเรียนบ้านบุ่ง  จ านวน  177  คน  อัตราคนละ 1.- บาท    
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   46,020.- บาท 
-โรงเรียนบ้านเปือย จ านวน  98    คน อัตราคนละ1.- บาท    
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   25,480.- บาท 
-โรงเรียนบ้านโพนเมือง จ านวน  121  คน  อัตราคนละ 1.- บาท    
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   31,460.- บาท 
-โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งค า จ านวน 124  คน อัตราคนละ 1.- บาท   
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   32,240.- บาท 
-โรงเรียนบ้านโพนงาม จ านวน  116  คน อัตราคนละ 1.- บาท    
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   30,160.- บาท 
-โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) จ านวน 124  คน  อัตราคนละ 1.- บาท   
จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน   32,240.- บาท 
 

- ค่าสมทบค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ านวน  43  คน  อัตราคนละ  1.- บาท จ านวน  280  วัน 
เพ่ิมเติมจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้และกรณีอาหารเสริม 
(นม) ปรับขึ้นราคาตามมติ ครม.ฯลฯ 

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้  “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) 
 

 ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตั้งไว้ 

197,600.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12,040.- 

บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 

(3) ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย) ซื้อทราย  
ตะปู  ค้อน  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา จอบ เสียม  ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 จ านวน 10,000.- บาท 
 



(00212) 
     

(๔) ค่าวัสดุกีฬา (331300) 
      เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) 

 จ านวน 10,000.-   บาท 

     

(5) ค่าวัสดุการศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย)  (331500) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านเปือย 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) 

 จ านวน   10,000.- บาท 

2. งบลงทุน (400000)  รวม 108,400.- บาท 
     2.1หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000)  รวม 108,400.- บาท 
     (๑)  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)  จ านวน 55,000.- บาท 
        -  ตู้เหล็กทึบ  2  บานเปิด  จ านวน  2  หลังๆ ละ  6,000.-บาท  ตั้งไว้ 12,000.- บาท 
        -  เก้าอ้ีส านักงาน ระดับ 1-3 จ านวน  2  ตัว ตัวละ 3,500.-บาท  ตั้งไว้ 7,000.- บาท 
        -  โต๊ะท างาน  ระดับ  1-3  จ านวน  2  ตัว  ตัวละ  5,000.- บาท  ตั้งไว้ 10,000.- บาท 

  -  ทีวีจอแบน  LED 40 นิ้ว 
คุณลักษณะ 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า  40  นิ้ว 
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- ช่องต่อ HMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือเชื่อต่อสัญญาณและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
- ช่องเชื่อมต่อแบบ AV ,DVD Component 
- ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture  sensor) 

 ตั้งไว้ 26,000.- บาท 

** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 
 
 

    

     (2)  ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (410800)  จ านวน 13,000.- บาท 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก  ตั้งไว้ 13,000.- บาท 



เครื่องชั่งน้ าหนักแบบคานสมดุล มีที่วัดส่วนสูงในตัว ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 
160 กิโลกรัม ชั่งได้ละเอียดไมน้อยกว่า 100 กรัม  วัดส่วนสูงได้อย่างน้อย
ระหว่าง 75-195 เซนติเมตร 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

    

     (3)  ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)  จ านวน 22,400.- บาท 
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย)  

      เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
30 ซีซี พร้อมใบมีด 

 ตั้งไว้ 9,500.- บาท 

- เตาอบไมโครเวฟ 
เตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง ความจุไม่ต่ ากว่า 2.5 ลิตร จอแสงการ 

ท างานแบบ LED 

 ตั้งไว้ 12,900.- บาท 

** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

    

     (๓)  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  จ านวน 18,000.- บาท 
        -  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี  แบบ Network   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
-  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้ าอัตโนมัติได้ 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  10/100  
Base  TX  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้ได้ กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 ตั้งไว้ 18,000.-  บาท 

** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

    

     

3. งบเงินอุดหนุน (600000)  จ านวน 3,040,000.- บาท 
     หมวดเงินอุดหนุน (610000)  จ านวน 3,040,000.- บาท 



     (1)  ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน          
เพ่ืออุดหนุนสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก 

ป.1 – ป. 6 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จ านวน  6  โรงเรียน อัตราคนละ  20.-  บาท จ านวน  200 วัน 
จ านวนเด็ก  760  คน รายละเอียดดังนี้ 
-โรงเรียนบ้านบุ่ง   จ านวน  177  คน  
อัตราคนละ  20.-  บาท จ านวน  200 วัน เป็นเงิน   708,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านเปือย จ านวน   98  คน  
อัตราคนละ  20.-  บาท จ านวน  200 วัน เป็นเงิน   392,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านโพนเมือง จ านวน  121  คน  
อัตราคนละ  20.-  บาท จ านวน  200 วัน เป็นเงิน   484,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งค า จ านวน  124 คน   
อัตราคนละ  20.-  บาท จ านวน  200 วัน เป็นเงิน   496,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านโพนงาม จ านวน  116  คน 
อัตราคนละ  20.-  บาท จ านวน  200 วัน เป็นเงิน    464,000.- บาท 
-โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) จ านวน  124  คน  
อัตราคนละ  20.-  บาท จ านวน  200 วัน เป็นเงิน    496,000.- บาท 
 

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

 จ านวน 3,040,000.- บาท 

     
     

  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐260) 
 
งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 

  
รวม 

 
30,000.- 

 
บาท 

     

1. งบด าเนินงาน (300000)  รวม 30,000.- บาท 
     

     หมวดค่าใช้สอย (320000)  จ านวน 30,000.- บาท 
     (1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ (320300) 
    -  ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทน  เข้าร่วมแข่งขันกีฬา      

 จ านวน 30,000.- 
 

บาท 



     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทน   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ไทยคัพ   กีฬาต้านยาเสพติดอ าเภอส าโรง ฯลฯ   
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ  (00262) 
 
 
งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  รวม 700,000.- บาท 
     

1. งบด าเนินการ  (300000)  รวม 690,000.- บาท 
     

    หมวดค่าใช้สอย (320000)  จ านวน 690,000.- บาท 
     (๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  จ านวน 30,000.- บาท 
      -  ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ    ตั้งไว้ 30,000.- บาท 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

    

(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอื่นๆ (320300) 
     -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและวันส าคัญต่างๆของทางราชการ  
     -  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต าบลโนนกาเล็น  
     -  ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 
     -  ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น     
     -  ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะต้นกล้าแห่งความดีบวชชีพราหมณ์ 
** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) 

 จ านวน 
 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
ตั้งไว้ 
 

660,000.- 
 

130,000.-  
150,000.- 
250,000.- 

80,000.- 
50,000.- 

บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

2. งบเงินอุดหนุน (600000)  จ านวน 10,000.- บาท 
     

     2.1 หมวดเงินอุดหนุน (610000)  จ านวน 10,000.- บาท 
         เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน 10,000.- บาท 
      

     (1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอส าโรง โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2558  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการ
อ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด) 
 

  
ตั้งไว้ 
 
 

 
 

  
10,000.-   

 
 
 

 

 
บาท 
 
 
 
 



     **  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
อ าเภอส าโรง    จังหวัดอุบลราชธานี 

รายจ่ายตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   กองช่าง 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น             จ านวน               5,312,220.- บาท   
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐240) 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  รวม 4,492,220.- บาท 
     

๑. งบบุคลากร (520000)  รวม 1,060,720.- บาท 
     

     1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)   รวม 1,060,720.- บาท 
(๑) เงินเดือนพนักงาน (220100) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ 

พนักงานส่วนต าบล   
-  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน    260,520.- บาท 
-  นายช่างโยธา        จ านวน  12   เดือน   เป็นเงิน   216,720.-  บาท 
-  ช่างไฟฟ้า        จ านวน  12   เดือน   เป็นเงิน   162,840.- บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

 
 

จ านวน 640,080.- บาท 

     

(๒) เงินประจ าต าแหน่ง  (220300) 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 12 เดือน 

เดือนละ  3,500.- บาท 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ

 จ านวน 42,000.- บาท 



ชุมชน (00241) 
     

     (๓) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (200600) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
       (1)  ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   
-  พนักงานสูบน้ า (สถานีสูบน้ า หมู่ 3,12)  
จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน    64,080.-  บาท  
       (2)  ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา   (ตามภารกิจ)     จ านวน 1  อัตรา  
จ านวน  12 เดือน    เป็นเงิน 117,320.- บาท 
-  ผู้ช่วยธรุการ (กองช่าง) (ตามภารกิจ)    จ านวน 1  อัตรา  
จ านวน  12 เดือน    เป็นเงิน 117,320.- บาท 
 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  

 จ านวน 298,720.- บาท 

     

     (๔) เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700) 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   
-  พนักงานสูบน้ า    (สถานีสูบน้ า หมู่ 3,12 )  จ านวน 12  เดือน        
เป็นเงิน   43,920.-   บาท  
-  ผูช้่วยช่างประปา      (ตามภารกิจ)  จ านวน 1  อัตรา จ านวน  12 เดือน      
เป็นเงิน    18,000.- บาท 
-  ผู้ช่วยธุรการ (กองช่าง) (ตามภารกิจ)  จ านวน 1  อัตรา จ านวน  12 
เดือน       เป็นเงิน   18,000.- บาท   
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

 จ านวน 79,920.- บาท 

     

๒. งบด าเนินการ (300000)  รวม 1,120,000.- บาท 
     

    2.1 หมวดค่าตอบแทน  (310000)  รวม 20,000.- บาท 
     

(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น   

 จ านวน 20,000.- บาท 



**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

     

2.2 หมวดค่าใช้สอย  (320000)  รวม 520,000.- บาท 
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320200) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายส าเนาเอกสาร    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น 

 รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจัดท าสิ่งพิมพ์ ป้าย และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

 จ านวน 100,000.- บาท 

    (2)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  (320300) 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

 จ านวน 20,000.-   บาท 

     

(๓) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ไฟฟ้า 

สาธารณะ และวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.   
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 
 
 

400,000.- 
400,000.- 

 
    

บาท 
บาท 
 
 

     

    2.3 หมวดค่าวัสดุ  (330000)  รวม 580,000.- บาท 
  (๑) ค่าวัสดุส านักงาน  (330100)    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ตรายาง ฯลฯ  
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

 จ านวน 100,000.- บาท 

     

   (2)  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)          จ านวน 100,000.- บาท 



     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
     

(3) ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 

แปรงทาสี  ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ 
เสียม สว่าน เครื่องสูบลม เครื่องเชื่อม เครื่องตัดเหล็ก เหล็กเส้น เครื่องวัด
ขนาดเล็ก ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

 จ านวน 100,000.- บาท 

     

     (4)  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถยนต์/
เครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การช่วยเหลือองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น  
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

 จ านวน 100,000.- บาท 

     

(5) ค่าวัสดุการเกษตร (331000)  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น สปริงเกอร์ (Sprinker) 

จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
 

 จ านวน 100,000.- บาท 

   (6) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล   แผ่นกรองแสง  เมาส์  เป็นต้น 
**  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

 จ านวน 80,000.- บาท 

     

3. งบลงทุน (400000)  รวม 3,131,500.- บาท 



     

1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (410000) 
       (1)  ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)    
       -ตู้เหล็ก จ านวน 1 ตู้ๆละ 10,000 บาท 
       -ชั้นวารสารเหล็ก จ านวน 2 ตู้ๆละ 4,000 บาท รวม 8,000.-บาท 
       -โต๊ะท างาน ระดับ 1-3 จ านวน 1 ตัวๆละ 5,500 บาท 
       -เก้าอ้ีท างาน ระดับ 1-3 จ านวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท รวม 
8,000.-บาท   
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

 รวม 
รวม 

181,500.- 
31,500.- 

บาท 
บาท 

      (2)  ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)    
       เพ่ือจัดซื้อรายการเครื่องสูบน้ าบาดาลแบบจมน้ า   จ านวน  2 ชุดๆ  
ละ  50,000.- บาท   
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

 จ านวน 100,000.- บาท 

     

       (๒)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)                  
     2.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ประมวลผล จ านวน 2 
เครื่องๆละ 25,000.-บาท 
          คุณลักษณะพื้นฐาน 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (๔ core) 
ที่มีความเร็วสัญญาณ 2.0 GHz  จ านวน  1  หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดวามจุไม่น้อยกว่า 750 GB 
จ านวน  1 หน่วย 

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ 

Bluetooth 
**  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

 จ านวน 
ตั้งไว้ 

50,000.- 
     50,000.- 

บาท 
บาท 



(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

     

     1.2 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)  รวม 2,950,000.- บาท 
           ประเภทอาคารและถนน  จ านวน 2,950,000.- บาท 
(1) ประเภทอาคาร 

(1.1) โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน(หลังคา)พ้ืนที่ 240  
ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
          (1.2) โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์(หน้าโรงรถ) กว้าง 
14 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 259 
ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
          (1.3) โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ที่ท าการ อบต.โนนกาเล็น
(ด้านหน้า) สูง 2 เมตร ยาว 70 เมตร  (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

(1.4) โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าที่ท าการ อบต.โนนกาเล็น 3 
ด้าน ยาว 6 เมตร สูง 2.00 เมตร (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
   

(2)ประเภทถนน  
(2.1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

บ้านโปร่งค า หมู่ 11 ผิวจราจรกว้าง  5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 715  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
 
 
          (2.2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสว่าง หมู่ 2 สายสามแยกนา
พ่อใหญ่พวง-หนองโศกหิน ผิวจราจรลูกรังกว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 158.40 ลบ.ม. 
ดินถมคันทาง 330 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
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792 ลบ.ม.พร้อมเกดบดอัด (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
          (2.3) โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านบุ่ง หมู่ 4 สามแยกถนนไป
หนองแต้(เริ่มจากนานายไพรัช  สารีอาจ) ถึง หนองแวง(นางพิมพา  ค า
เพราะ) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,305.60 ลบ.ม. พร้อมเกดบดอัด(ตามแบบ 
อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
          (2.4) โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองผือ   หมู่ 6 สายถนน  
อบจ.อบ.-หนองกุง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. พร้อมเกดบดอัด 
(ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
          (2.5) โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโพนงาม หมู่ 7 สายแยก   
(ถนน หมู่ 7-หมู่ 9) ถึง ห้วยโพธิ์ ดินถมคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,152 ลบ.ม. 
พร้อมเกดบดอัด (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
           (2.6) โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโพนงาม หมู่ 7 เส้นไปห้วย
ยาง ดินถมคันทางกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. พร้อมเกดบดอัด (ตามแบบ อบต.
โนนกาเล็น)  
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
            (2.7) โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโพนเมือง หมู่ 8  
สายหนองจิก(เริ่มจากแยกนานายประเทือง-นานางนุย) ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว700 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
1,120 ลบ.ม. พร้อมเกดบดอัด(ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
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 (2.8) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 สาย

ไปหนองหลวง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 272 ลบ.ม. ดินถมคันทาง ยาว 340 
เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.พร้อม
เกดบดอัด (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
            (2.9) โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 สาย
ร่องคายข้าว ดินถมคันทางกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม.พร้อมเกดบดอัด 
(ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
            (2.10) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 สายสาม
แยกนานายค าใบ- ถนนโคกหลังแอ่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 380 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 152 ลบ.ม. ดินถม
คันทาง ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 608 ลบ.ม. พร้อมเกดบดอัด (ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น) 
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     

   (2.11) โครงการขุดคลองรอบที่ท าการ อบต.โนนกาเล็น  
** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
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