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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

อําเภอ ดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

               

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 33,700,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป แยกเปน    

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป              รวม 11,446,240 บาท 

1. งบบุคลากร                                                                   รวม  6,325,740 บาท 

1.1  เงินเดือน (ฝายการเมือง)                                                    รวม  2,743,920 บาท 

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก                                          จํานวน    514,080 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายก/รองนายก อบต.  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา 
 องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา 
 องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

1.1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก                      จํานวน      42,120 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาประจําตําแหนงของนายก/รองนายก   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา 



 องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา 
           องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา  
1.1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                  จํานวน   42,120    บาท 

เพ่ือจายเปนคาเงินตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา 
 องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา 
 องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
1.1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล        จํานวน     86,400   บาท 

เพ่ือจายเปนคาเงินตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา 
 องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา 
 องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา  
1.1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น          จํานวน   2,059,200 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คือ 

1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

3. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 



ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ 
 บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา 
 องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา 
 องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
1.2 เงินเดือน (ฝายประจํา)                                                 รวม      3,581,820 บาท 

1.2.1 เงินเดือนพนักงาน                                                   จํานวน      2,680,620 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานของสํานักปลัด จํานวน  8  อัตรา  ดังนี้ 

    1.  ตําแหนง นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)              

2.  ตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป   (หัวหนาสํานักงานปลัด)   

3.  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน                   

4.  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป                        

5. ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล                     

6. ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน                    

7. ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        

8. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ                    

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย

เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ขาราชการองค 

5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)   
 
 



 
1.2.2 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน                                              จํานวน      108,000  บาท 

           1. เจาพนักงานธุรการ       จํานวน        24,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ    

สําหรับพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได   

2. เงินคาตอบแทนรายเดือน                                              จํานวน       84,000  บาท   

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของปลัด อบต.  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

- เปนไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)   
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 2590 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระบบแทง 

1.2.3 เงินประจําตําแหนง                                                  จํานวน      126,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล ดังนี้  

1. นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)     จํานวน        84,000 บาท 

2. นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.)    จํานวน         42,000 บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   

- เปนไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)   
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 2590 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระบบแทง 

1.2.4 คาตอบแทนพนักงานจาง                                                     จํานวน       619,200   บาท

 เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจางพนักงานจาง  สําหรับพนักงานจาง  ดังนี้ 

       1. ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน               

         2. ตําแหนง ภารโรง                              



          3. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต                       

        4. ตําแหนง คนงานท่ัวไป  จํานวน   2  ตําแหนง                              

          ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา
สวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)   

1.2.5 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง                                    จํานวน      48,000    บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  ดังนี้ 

          1. ตําแหนง  นักการภารโรง                               

          2. ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต                                

          3. ตําแหนง  คนงานท่ัวไป                  จํานวน    2     ตําแหนง                      

         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

 - เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535    

2.  งบดําเนินงาน                                                             รวม       2,496,000   บาท 

2.1 คาตอบแทน                                                                  รวม          368,000   บาท 

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน      260,000      บาท 

โดยแยกเปน   

(1)  คาตอบแทนคณะกรรมการ  จํานวนเงิน   70,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง 

คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก และ คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติราชการของ  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ตั้งจายจากเงินรายได  

- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  



2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ 
   การเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรม ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิก  

          คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(2) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ   สําหรับ  พนักงานสวนทองถ่ิน  และพนักงานจาง   จํานวนเงิน 

150,000 บาท  เพ่ือจายเปนเงินระโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ีผาน

เกณฑการประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือท่ีเก่ียวของ  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

(3) เงินคาตอบแทน อปพร. ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา     จํานวน     40,000   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน อปพร.ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ 
การเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรม ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิก  

      คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
2.1.2 คาเชาบาน                                                                 จํานวน    48,000    บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูท่ีมีสิทธิ 

เบิกคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  

งานบริหารท่ัวไป (00111)  

 - เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                             จํานวน    60,000    บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูบริหาร  

และผูมีสิทธิ   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
          1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 
          7 พ.ศ. 2554 
          2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
          3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  



           พ.ศ. 2541    
         4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
              (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

2.2 คาใชสอย                                                                             รวม   1,225,000  บาท 

2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                                             จํานวน  260,000     บาท 

  โดยแยกเปน 

         (1) คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางสูบน้ํา คาจางเหมาเขียนปาย  

คาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คาจางเหมาซักฟอก 

     คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาระวางบรรทุก คาจางเหมากําจัดปลวก คาจางเหมาจัดทํา 

     เว็บไซต คาจางเหมาพนหมอกควัน คาจางเหมาคนงานท่ัวไป  คาจางเหมาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ 

          ตางๆ ฯลฯ  คาจางเหมา ลาง  อัด  ขยายภาพ  คาจางเหมาตักสิ่งปฏิกูล 

(2) คาเชาทรัพยสิน  (ยกเวน  คาเชาบาน) คาเชาครุภัณฑ ตางๆ  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  

       คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา 

           ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

          - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
          ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          พ.ศ. 2542 
          3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
          เรื่อง รปูแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร 
          ปกครองสวนทองถ่ิน 
         4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
         หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช 
         สอยและคาสาธารณูปโภค 
2.2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                  จํานวน     135,000 บาท 
 โดยแยกเปน 

 (1)  คารับรองในการตอนรับ สวนราชการ และคณะบุคคลตางๆ            จํานวน      30,000  บาท  

(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการ 

แตงตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จํานวน     30,000 บาท  

          ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

           หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้ง 
           งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี วันสําคัญของทางราชการ เชน วันปยมหาราช วันเฉลิมพระ 
           ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
           จัดนิทรรศการประกวดการแขงขัน จัดงานประเพณีตาง ๆ และพิธีเปดอาคารตางๆและวันสําคัญ 
           อ่ืนๆ ฯลฯ        จํานวน       50,000   บาท   



           - เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
           1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง   
               ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
           2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           พ.ศ. 2542   
 (4)  คาใชจายในโครงการสํารวจความพึงพอใจ  ของ อบต.โนนเมืองพัฒนา   จํานวน       25,000     บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป  
           - เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
           1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
            พ.ศ. 2552 
           2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
            พ.ศ. 2542 
          3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

2.2.3  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  จํานวน      830,000     บาท

 โดยแยกเปน 

(1) คาใชจายในการจัดงานตางๆ                                             จํานวน     100,000 บาท
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทัศการ  ประกวด การแขงขัน พิธีเปดพิธีทางศาสนาวันสําคัญ 

ของทางราชการ คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ตามความจํา เปน  หรือคาชดใช 
คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

 - เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไม
เพ่ือมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  สรุปมีนัยสําคัญดังนี้ 
1. เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ
2. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมีเกียรติ ชาวตางประเทศและคูสมรสท่ีเดินทางเขามาหรือ
ออกจากประเทศไทยคนละไมเกิน 300 บาท 
3. คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม สําหรับวาง ณ อนุเสาวรีย  
4. คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ  
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพ่ือ
มอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม 
4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอก   ลงวันท่ี 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
(2)    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร            จํานวน     200,000     บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา

พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  



ลูกจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิก  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)   

 - เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
(3) คาใชจายในการเลือกตั้ง                                                    จํานวน     350,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ตามท่ี 

กฎหมายกําหนด  อีกท้ังใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก 

ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีและการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร 

และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  

คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ 

ตางๆ  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ 

วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 172 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 

 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 
   6  พ.ศ. 2552  

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก 
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน    
(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงาน                                   จํานวน     90,000 บาท

 เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงาน  ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 

– 2564)  หนา 170 

- ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(5) คาบํารุงรักษาและซอมแซม                                              จํานวน     90,000   บาท 



เพ่ือจายเปนซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินประเภทวัสดุ

สํานักงาน  วัสดุตาง ๆ ครุภัณฑสํานักงาน  เชน รถยนต  รถจักรยานยนต เครื่องพิมพดีดเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอัด

สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร พัดลม โตะ เกาอ้ี ฯลฯ  และทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ขององคการ

บริหารสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 170 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทาง 
ปฏิบัติเก่ียวกับรปูแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี  มท  0808.2/ว 3523  ลงวันท่ี  20  มิถุนายน  2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 

2.3  คาวัสดุ                                                                        จํานวน     620,000   บาท 

2.3.1 วัสดุสํานักงาน                                                             จํานวน     200,000   บาท 

โดยแยกเปน 

(1) จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน         จํานวน  200,000  บาท    
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผน
ปายจาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง 
กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   



- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ
ซ้ือ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.3.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ                                                    จํานวน     10,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา 
สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร  
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ  
อ่ืนๆฯลฯ 
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 



 
 

2.3.3 วัสดุงานบานงานครัว                                                    จํานวน         50,000     บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน 
กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง น้ํายาถูพ้ืน  ไมกวาด น้ํายาเช็ดกระจก  เขง มุง ผาปุท่ี
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา  ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.3.4 วัสดุกอสราง                                                                 จํานวน 50,000     บาท 
 - เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ 
 ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
 รายจายดังตอไปนี้ 

1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ 



สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ  
 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ 

2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนสง                                           จํานวน       50,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   



1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

2.3.6 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน                                                     จํานวน   150,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
 โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111)      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

2.3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร                                                    จํานวน     10,000  บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ 
กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 



(ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

    - เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร                                                    จํานวน      100,000  บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   อุปกรณบัน ทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส  (Mouse)  
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน 
แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน 
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  



 
 
 

2.4 คาสาธารณูปโภค                                                              จํานวน    283,000    บาท 

2.4.1 คาไฟฟา                                                              จํานวน    200,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนว
ทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

2.4.2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล                                              จํานวน     6,000   บาท 
               - เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบล จากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556  ตั้งจาย
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนว
ทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

2.4.2 คาบริการโทรศัพท                                                     จํานวน     12,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการ
ดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษา
สาย  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.4.3 คาบริการไปรษณีย                                                        จํานวน     5,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียยากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ ตั้งจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

2.4.4 คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                                           จํานวน      60,000 บาท 



- เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ
สื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเนต็การด คาระบบ wifi  
และคาสื่อสารอ่ืนๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. งบลงทุน                                                                            จํานวน    2,671,200     บาท 
3.1 คาครุภัณฑ                                                              จํานวน   2,671,200   บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน       จํานวน       49,200     บาท 

โดยแยกเปน 

 (1)   คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  (ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส)          เปนเงิน      9,200   บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  (ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส) จํานวน  2  หลังๆละ  4,600  บาท 

 ใชสําหรับจัดเก็บเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 22 

    (2) จัดซ้ือเกาอ้ีผูบริหาร (ระดับตน)      เปนเงิน      2,800 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีผูบริหาร (ระดับตน) สําหรับชํานาญการ จํานวน 1 ตัว ตัวละ 2,8000 บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 22 

        (3)  จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี      เปนเงิน       15,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ขนาดความกวาง 3.5 ฟุต  จํานวน  3 ชุด ชุดละ 5,000 บาท 

 ใชในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏใน 

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 24 

(4) จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง       เปนเงิน      6,600         บาท 

เพ่ือจายเปนคาพัดลมโคจรติดผนัง  ขนาด 16  นิ้ว (มีเครื่องหมาย มอก.)  จํานวน 6  ตัว  ตัวละ 1,100  บาท ใชใน

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 24 

(5) จัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน     เปนเงิน        5,600       บาท 

เพ่ือจายเปนคาพัดลมตั้งพ้ืน  ขนาด 16  นิ้ว (มีเครื่องหมาย มอก.)  จํานวน 4  ตัว  ตัวละ 1,400  บาท ใชในองคการ

บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน



บริหารท่ัวไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี 1 หนา 24 

 

 

(6) จัดซ้ือมานมูลี่ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา         เปนเงิน     10,000    บาท 

เพ่ือจายเปนคามานมูลี่ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใชในองคการบริหารสวนตําบลโนน

เมืองพัฒนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 25  

3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                                  จํานวน      25,300     บาท 

โดยแยกเปน 

(1)  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล          ราคา          21,000     บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล   จํานวน  1  เครื่องๆละ  21,000 บาท  

ใหพนักงานและผูมาเขารับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังนี้      

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน 

หรือ  

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ี ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง  

– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 

1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง  

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

ตั้งจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 23 



          (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   ราคา     4,300    บาท

 เพ่ือจายคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom     

ตั้งจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 24  

3.1.3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                                          จํานวน      30,000     บาท 

โดยแยกเปน 

(1)   จัดซ้ือเครื่องเสียงสําหรับติดหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จํานวน 30,000    บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จํานวน 1 ชุด ชุดละ 

30,000 บาท 

ตั้งจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 25  

3.1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว                                          จํานวน      30,000     บาท 

โดยแยกเปน 

(1)  จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง    จํานวน      19,000       บาท 

เพ่ือจายคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง   จํานวน  2  เครื่อง  เครื่องละ   9,500   บาท   

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 

- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  1.4  แรงมา 

- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี 

- พรอมใบมีด 

ตั้งจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 25  

(2)  จัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน     จํานวน      11,000       บาท 

เพ่ือจายคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน    จํานวน   1  เครื่อง  เครื่องละ  11,000  บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 



- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  1.4  แรงมา 

- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี 

- พรอมใบมีด 

ตั้งจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 25  

3.1.5 ครุภัณฑยานพาหนและขนสง                               จํานวน       2,500,000   บาท 

 (1)  รถบรรทุกน้ํา      จํานวน       2,500,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา จํานวน    1   คัน  คันละ  2,500,000  บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-  จุน้ําไดไมนอยกวา    6,000   ลิตร 

-  น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา  12,000  กิโลกรรม 

-  เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ 

ตั้งจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 25  

3.1.6 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร         จํานวน   36,700     บาท 

เพ่ือจายคาปายประชาสัมพันธ  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ภายในอาคารเอนกประสงค  ขนาดความ

กวาง  1.20  เมตร   ยาว  2.40  เมตร  โครงปายเหล็ก  ภายในบุดวยกํามะหยี่  ติดกระจกท้ัง 2 ขาง  มีหลังคาคลุม 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนากําหนด     

ตั้งจากเงินเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 25  

- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

                              

************************************************************************* 
 



แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

 

งานบริหารงานคลัง                                                      รวม      2,622,422    บาท 

1. งบบุคลากร                                                                        รวม      1,939,622    บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)                                                 รวม      1,939,622    บาท 

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน                                                  จํานวน    1,287,480    บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานของสวนการคลัง  จํานวน  4   อัตรา 

1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง หรือนักบริหารงานคลัง    

2. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี                

3. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได   

          4.  ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ                  

 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดอืน เงินป บาํเหนจ็ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ขาราชการองค 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  

1.1.2 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน       จํานวน        48,000 บาท  

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 

   1. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ           

       2. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี                          

    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 - เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
1.1.3 เงินประจําตําแหนง      จํานวน     42,000   บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของขาราชการ จํานวน 1 อัตรา  

จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 



 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บาํเหนจ็ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา
สวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) 

1.1.4 คาจางลูกจางประจํา           จํานวน    225,480    บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจางประจํา 

1. ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
1.1.5 คาตอบแทนพนักงานจาง                                                 จํานวน  288,662  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานจาง   

 1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

2. ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บาํเหนจ็ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

1.1.6 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง                                      จํานวน    48,000   บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   จํานวน    2   อัตรา  

1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

2. ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ        

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บาํเหนจ็ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  



 
  

2. งบดําเนินงาน                                                                      รวม   622,000   บาท 

2.1 คาตอบแทน                                                            รวม   192,000   บาท 

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน       130,000      บาท 

โดยแยกเปน   

(1)  คาตอบแทนคณะกรรมการ                                               จํานวนเงิน   30,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง 

คณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติราชการของ  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ตั้งจายจาก

เงินรายได   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

(2) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ สําหรับ                    จํานวนเงิน  100,000  บาท  

พนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานจาง   

เพ่ือจายเปนเงินระโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ีผานเกณฑการประเมิน

และมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือท่ีเก่ียวของ  ตั้งจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 

2.1.2 คาเชาบาน                                                      จํานวน   42,000     บาท 

          เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือ   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 



4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 

2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                  จํานวน     20,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูบริหาร และผูมีสิทธิ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2549   

2.2  คาใชสอย                                                                รวม    320,000    บาท 

2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                               จํานวน    50,000    บาท 

 โดยแยกเปน 

 (1) คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางสูบน้ํา คาจางเหมาเขียนปาย  

คาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คาจางเหมาซักฟอก 

     คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาระวางบรรทุก คาจางเหมากําจัดปลวก คาจางเหมาจัดทํา 

     เว็บไซต คาจางเหมาพนหมอกควัน คาจางเหมาคนงานท่ัวไป  คาจางเหมาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ 

          ตางๆ ฯลฯ  คาจางเหมา ลาง  อัด  ขยายภาพ  คาจางเหมาตักสิ่งปฏิกูล 

(2) คาเชาทรัพยสิน  (ยกเวน  คาเชาบาน) คาเชาครุภัณฑ ตางๆ  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  

       คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ          จํานวน     250,000    บาท 

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา

พาหนะคาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  

คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  



ลูกจาง และผูมีสิทธิเบิก  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง 

(00113) 

           (2) คาใชจายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี    จํานวน      15,000  บาท  

 เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ีในเขตหมูบาน/ตําบล  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 172 

           (3) คาใชจายในการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร  จํานวน     10,000  บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนตําบล  

ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 172            

 (4) คาใชจายโครงการจัดแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  จํานวน    120,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสินในเขตหมูบาน/ตําบล  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 172 

(5)  คาใชจายตามโครงการการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี           จํานวน     15,000        บาท 

           เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี ตั้งจายจากเงินรายได  

           ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

 (6)  คาใชจายตามโครงการเพ่ิมความรูใหแกคณะกรรมการตรวจงานจาง    จํานวน  10,000   บาท 

 เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการเพ่ิมความรูใหแกคณะกรรมการตรวจงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได  

          ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2559 

2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน     20,000     บาท 

- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของ
และคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 



2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค  

2.3 คาวัสดุ            รวม 100,000       บาท 

2.3.1 วัสดุสํานักงาน       จํานวน    50,000      บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือ
แผนปายตางๆ  มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ
ซ้ือ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร                                                   จํานวน     50,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 



1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส  (Mouse)  
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน 
แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน 
ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
 
 
  

2.4  คาสาธารณูปโภค       รวม    10,000  บาท 

2.4.1 คาบริการไปรษณีย      จํานวน   10,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม 

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ ตั้งจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   



1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. งบลงทุน        รวม    60,800   บาท 

3.1 คาครุภัณฑ       รวม    60,800   บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน       จํานวน      12,500   บาท 

 (1)   คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  (ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส)   เปนเงิน       9,200  บาท   

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  (ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส) จํานวน  2  หลังๆ ละ 4,600  บาท   

ใชสําหรับจัดเก็บเอกสารตางๆ  ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 22          

(2) จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง      เปนเงิน      3,300         บาท 

เพ่ือจายเปนคาพัดลมโคจรติดผนัง  ขนาด 16  นิ้ว (มีเครื่องหมาย มอก.)  จํานวน   3   ตวั  ตัวละ 1,100  บาท  

ใชในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข / 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 24 

3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร           จํานวน    48,300   บาท 

(1)   คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร                เปนเงิน    44,000    บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่องๆละ  22,000 บาท ใหพนักงานและผูมาเขารับ 

ขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้              

          เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี     1 *    (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิว้) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี คุณลักษณะ  

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณ  

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟก (Graphics Processing Unit)  

 ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 

 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ  

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz 

          - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ี

สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

           3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ี มี ความสามารถ ใน

การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 



           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

         - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ  

 ชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

          - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

          - มีแปนพิมพและเมาส            

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  

จํานวน 1 หนวย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง 

(00113)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 22 

 (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  ราคา     4,300    บาท

 เพ่ือจายคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข /เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 24 

- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ 
 

*************************************************************************** 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม   300,000    บาท 

1. งบดําเนินงาน         รวม   300,000    บาท 

1.1 คาใชสอย        รวม   220,000    บาท 

1.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน  220,000 บาท 

(1)  คาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันสําคัญ   จํานวน   60,000   บาท  

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการและปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลผูบริหาร  ผูชวยผูบรหิาร  สมาชิก      อปพร. ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เชน  เทศกาล  ปใหม เทศกาลสงกรานต 

เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานปอง 

กันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 166 

 (2)  คาใชจายในการฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       จํานวน   30,000  บาท 

ประจําปงบประมาณ 2562          

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันภัยในดานตาง ๆ เชนการปองกันไฟปา การปองกันอุบัติเหตุทางถนน  การปองกัน

อัคคีภัย  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)   

หนา 166  

        (3)  คาใชจายในการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย                      จํานวน       30,000   บาท   

ประจําปงบประมาณ 2562 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันภัยในดานตาง ๆ  เชน ดินโคลนถลมการปองกันไฟปา  การปองกันอุบัติเหตุทาง

ถนน  การปองกันอัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 167 

(4)  คาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   จํานวน  100,000  บาท                        

ประจาํปงบประมาณ2562  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) การฝกเพ่ือปองกันภัยตางๆเชนไฟ

ปา  การปองกันอุบัติเหตุทางถนนการปองกันอัคคีภัย  ฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานรักษา

ความสงบภายใน(00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 166  

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 3) พระราชบัญญัติ ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
 4) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 



 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (ฉบับท่ี 2) 
 พ.ศ. 2549 
 6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเลอืน  พ.ศ. 2553   
1.2  คาวัสดุ              รวม 80,000  บาท 

1.2.1 วัสดุเครื่องดับเพลิง           จํานวน  50,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเติมน้ํายาถังดับเพลิง และวัสดุอ่ืนท่ีเก่ียวกับถังดับเพลิง และวัสดุอ่ืน ๆฯลฯ  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

(00123)  

1.2.2 วัสดุอ่ืน           จํานวน  30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ และวัสดุอ่ืนท่ีเก่ียวกับการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย (อปพร.) และ

วัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานปองกันภัยฝาย

พลเรอืนและระงับอัคคีภัย (00123) 

รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาต้ังกลอง ขาตั้งเขียนภาพ 
กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 
 

 

*********************************************************************** 

 

 

 



แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม   1,768,135    บาท 

1. งบบุคลากร        รวม   1,183,735    บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม   1,183,735    บาท 

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน      จํานวน    790,920     บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาของสวนการศึกษา  จํานวน  2   อัตรา 

 1. ตําแหนง นักบริหารการศึกษา       

          2. ตําแหนง นักวิชาการศึกษา                 

  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ขาราชการองค 
5) หนังสอืสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง 

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน

ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการให

ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4) 

1.1.2 เงินประจําตําแหนง      จํานวน     42,000     บาท  

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของขาราชการ จํานวน 1 อัตรา  

จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   

 รากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา
สวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  



7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) 

1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง                                                    จํานวน    326,815   บาท  

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานจาง   

 1. ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา 

2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

1.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง                                         จํานวน   24,000 บาท  

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   จํานวน    1   อัตรา  

1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ    

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

2. งบดําเนินงาน        รวม  532,000   บาท 

2.1 คาตอบแทน       รวม  250,000   บาท 

2.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท  

โดยแยกเปน   

(1)  คาตอบแทนคณะกรรมการ  จํานวนเงิน   10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง 

คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งให

ปฏิบัติราชการของ  อบต.โนนเมืองพัฒนา  ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  

(2) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ สําหรับ พนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานจาง  จํานวนเงิน 150,000 

บาท เพ่ือจายเปนเงินระโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ี 

ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือท่ี

เก่ียวของ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 



 เรื่อง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
 

1.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      จํานวน 50,000   บาท  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูบริหาร และผูมีสิทธิ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 
 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

2.2  คาใชสอย        รวม  182,000    บาท 

2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      จํานวน 30,000   บาท  

โดยแยกเปน 

(1) คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางสูบน้ํา คาจางเหมาเขียนปาย  

คาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คาจางเหมาซักฟอก 

     คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาระวางบรรทุก คาจางเหมากําจัดปลวก คาจางเหมาจัดทํา 

     เว็บไซต คาจางเหมาพนหมอกควัน คาจางเหมาคนงานท่ัวไป  คาจางเหมาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ 

          ตางๆ ฯลฯ  คาจางเหมา ลาง  อัด  ขยายภาพ  คาจางเหมาตักสิ่งปฏิกูล 

(2) คาเชาทรัพยสิน  (ยกเวน  คาเชาบาน) คาเชาครุภัณฑ ตางๆ  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  

       คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใหแกพนักงานสวนตําบล 

และพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

(00211) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  
 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ 
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา 
สาธารณูปโภค 
 



2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืนๆ  จํานวน 132,000   บาท 

(1.) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ                      จํานวน  120,000  บาท 

นอกราชอาณาจักร 

เพ่ือจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิก    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา (00211) 

    (2) คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก / ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  12,000    บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กผูดูแลเด็ก 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

 (ท้ังนี้จะเบิกจายไดตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)  

 - เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
 พ.ศ. 2559     

2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม      จํานวน   20,000  บาท 

- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา 
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม 
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทาง 
ปฏิบัติเก่ียวกับรปูแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ 
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา 
สาธารณูปโภค    

2.3  คาวัสดุ         รวม  100,000  บาท 

2.3.1 วัสดุสํานักงาน        จํานวน    50,000  บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ 
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย 
ดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด 
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิด 
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก 
 แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ 
 เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือ 
หนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
 พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ 
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม 
บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ 
 ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ 
บริการประชาชนในสาํนักงาน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
 การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง  
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร       จํานวน    50,000  บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ 
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
รายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   



3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด 
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก 
ขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมี 
ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด 
 (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  
 พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ 
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล  
(Optical) เปนตน ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)   
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
 การปรบัปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

3. งบลงทุน         รวม 52,400    บาท 

3.1 คาครุภัณฑ        รวม 52,400    บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน                จํานวน  6,800   บาท 

 (1)   คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  (ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส)    เปนเงิน   4,600     บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  (ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส) จํานวน  1  หลังๆ ละ 4,600  บาท ใชสําหรับ

จัดเก็บเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข/เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 22 

 

 

 



(2) จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง       เปนเงิน      2,200   บาท 

เพ่ือจายเปนคาพัดลมโคจรติดผนัง  ขนาด 16  นิ้ว (มีเครื่องหมาย มอก.)  จํานวน   2   ตวั  ตัวละ 1,100  บาท  

ใชในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  แกไข/เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 24 

3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร          จํานวน   26,300     บาท 

(1)   คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร       เปนเงิน   22,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่องๆละ  22,000 บาท ใหพนักงานและผูมาเขารับขอมูล

ขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาโดยมีรายละเอียดดังนี้              

          เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี  1 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

          - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี คุณลักษณะ  

อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณ 

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟก (Graphics Processing 

Unit)  ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไมนอยกวา 2.7 GHz 

           - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  

          2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics 

 Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลัก ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

           3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมี 

 ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด  

 Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

           - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  

 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

           - มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย กวา 19 นิ้ว  

จํานวน 1 หนวย  ตั้งจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

(00211) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 22 

           (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  ราคา     4,300    บาท

 เพ่ือจายคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง 



โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 24 

3.1.2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร         จํานวน   19,300     บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอล  จํานวน  1  เครื่องๆละ  19,300 บาท เพ่ือนํามาถายภาพกิจกรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาโดยมีรายละเอียดดังนี้   

- ความละเอียด 20  ลานพิกเซล ข้ึนไป และมีเมมโมรี่การด  32  GB ข้ึนไป 

- เปนกลองคอมแพค  (Compact Digital Camera) 

- ความละเอียดท่ีกําหนดความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ (Image Sensor) 

- มีระบบแฟลชในตัว 

- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเม่ือตองการเปลี่ยน 

- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได   และมีกระเปาบรรจุกลอง    

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 21 

- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรงุหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ     
 

************************************************************** 



แผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม    5,187,068    บาท 

1. งบบุคลากร        รวม     2,060,904    บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม     2,060,904    บาท 

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 1,538,520    บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ครู ของ อบต.โนนเมืองพัฒนา จํานวน  6   อัตรา   

         1. ตําแหนง ครู    

ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212) 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ขาราชการองค 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
 6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.2 เงินวิทยฐานะ       จํานวน     168,000     บาท  
 เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะรายเดือนของขาราชการ ครู จํานวน    4    อัตรา  

จํานวน 12 เดือนตอคน  คนละ 3,500 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา
สวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf


7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) 

1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง                                                    จํานวน    306,384   บาท เพ่ือจาย

เปนเงินเดือนใหกับพนักงานจาง    จํานวน    2   อัตรา 

 1. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง                                         จํานวน       48,000 บาท เพ่ือจาย

เปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   จํานวน    2   อัตรา  

1. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก    

ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.  งบดําเนินงาน            รวม    1,696,264  บาท 

2.1 คาใชสอย            รวม       488,430      บาท 

2.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  จํานวน 396,900   บาท 

(1)  คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา        จํานวน   396,900  บาท   

เพ่ือจายเปนคาวัสดุประกอบอาหารกลางวันสําหลับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   

จํานวน   3   ศูนย  มีรายละเอียดดังนี้    

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเต็ง  จํานวน  21  คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน  

จํานวน  245  วัน  รวม   102,900  บาท 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองแค  จํานวน  31  คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน  

จํานวน  245  วัน  รวม   151,900  บาท 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเมือง  จํานวน  29  คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน  

จํานวน  245  วัน  รวม   142,100  บาท 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(00212) 

 - เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
 4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)  

2.1.2  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา                จํานวน    91,530    บาท 
(คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)     
- เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
จํานวน 3 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง  3  ศูนย ดังนี้ 
1) คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเมือง  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 29 คน   
เปนเงิน 5,800 บาท 
2) คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเต็ง   อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 21 คน    
เปนเงิน 4,200 บาท 
3) คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองแค  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 31 คน    
เปนเงิน 6,200 บาท 

                                                      รวมเงิน     16,200 บาท 
1)  คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเมือง   อัตราคน  ละ   200   บาท  /  ป   จํานวน    29   คน   
เปนเงิน    5,800   บาท 
2)  คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเต็ง   อัตราคน  ละ    200   บาท  /  ป   จํานวน    21   คน     
เปนเงิน    4,200   บาท 
3)  คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองแค  อัตราคน  ละ   200   บาท  /  ป   จํานวน    31   คน     
เปนเงิน    6,200   บาท 

        รวมเงิน   16,200     บาท 
 

1)  คาเครื่องแบบนกัเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเมือง    อัตราคนละ  300  บาท / ป  จํานวน   29    คน       
เปนเงิน     8,700  บาท 
2)  คาเครื่องแบบนกัเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเต็ง     อัตราคนละ  300  บาท / ป  จํานวน   21    คน       
เปนเงิน      6,300  บาท 
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3)  คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองแค    อัตราคนละ  300  บาท / ป  จํานวน   31    คน       
เปนเงิน      9,300 บาท 

        รวมเงิน   24,300     บาท 
 

1) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเมือง อัตราคนละ 430  บาท / ป  จํานวน   29   คน         
เปนเงิน     12,470  บาท 
2) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเต็ง อัตราคนละ 430  บาท / ป    จํานวน   21   คน          
เปนเงิน     9,030  บาท 
3) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองแค อัตราคนละ 430  บาท / ป  จํานวน   31   คน          
เปนเงิน     13,330  บาท 

        รวมเงิน   34,830    บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212) 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
 1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
 4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 

2.2 คาวัสดุ        รวม     1,137,834 บาท 

2.2.1 วัสดุสํานักงาน       จํานวน      90,000    บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ 
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง 
รายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลว 
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ 
 เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  
เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
 เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผน 
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ปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ 
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
 
 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ 
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข 
 ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ 
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่ม 
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
 การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ   

2.2.2 วัสดุงานบานงานครัว       จํานวน     90,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้    
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลว 
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ 
 กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ท่ีนอน  
กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา รวมถึง 
 หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุท่ีนอน ปลอก 
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ 
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   



1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
 การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.2.3 คาอาหารเสริม (นม)       จํานวน  820,134  บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม  (นม) สําหลับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนท่ี   

โดยแยกเปน 

(1.) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

ท้ัง  3 แหง  เปนเงิน  155,212.40 บาท   โดยแยกเปน  

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเมือง จํานวน  29  คน อัตราคนละ  7.37  บาท/คน/วัน 

จํานวน   260   วัน   รวม   55,570 บาท 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเต็ง จํานวน  21  คน อัตราคนละ  7.37  บาท/คน/วัน 

จํานวน   260   วัน   รวม   40,240.20 บาท 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองแค จํานวน  31  คน อัตราคนละ  7.37  บาท/คน/วัน 

จํานวน   260   วัน   รวม   59,402.20 บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212) 

ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(2)  คาอาหารเสริม ( นม ) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ในเขตตําบล

โนนเมืองพัฒนา ท้ัง   3    แหง    เปนเงิน    664,921.60     บาท    โดยแยกเปน 

1. โรงเรียนบานโนนเมือง จํานวน  125  คน อัตราคนละ  7.37  บาท/คน/วัน 

จํานวน   260   วัน   รวม   239,525 บาท 

2. โรงเรียนบานโนนเต็ง จํานวน  103  คน อัตราคนละ  7.37  บาท/คน/วัน 

จํานวน   260   วัน   รวม   197,368.60 บาท 

3. โรงเรียนบานคลองแค จํานวน  119  คน อัตราคนละ  7.37  บาท/คน/วัน 

จํานวน   260   วัน   รวม   228,028 บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212) 

ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

2.2.4 วัสดุการศึกษา        จํานวน  137,700   บาท

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาท้ัง  

3 แหง  โดยแยกเปน 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเมือง จํานวน  29  คน อัตราคนละ  1,700  บาท/คน 

รวม   49,300 บาท 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเต็ง  จํานวน  21  คน อัตราคนละ  1,700  บาท/คน 

รวม   35,700 บาท 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองแค  จํานวน  31  คน อัตราคนละ  1,700  บาท/คน 

รวม   52,700 บาท 

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(00212) 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 

2.3 คาสาธารณูปโภค       รวม      70,000    บาท 

2.3.1 คาไฟฟา        จํานวน  60,000    บาท เพ่ือจาย

เปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง 

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
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สวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560  
เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
 
 

2.3.2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล      จํานวน    10,000  บาท เพ่ือจาย

เปนคาน้ําประปา  น้ําบาดาล  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    

- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560   
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 
 เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560  

3. งบลงทุน         รวม 41,900   บาท 

3.1 คาครุภัณฑ        รวม 41,900   บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน       จํานวน  15,600  บาท  

(1)   คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  (ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส)    เปนเงิน   4,600    บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  (ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส) จํานวน  1  หลังๆละ 4,600  บาทใชสําหรับ

จัดเก็บเอกสารตางๆ  ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 22 

(2)  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร (ตูเหล็กแบบทึบสองบาน)    เปนเงิน  11,000   บาท  เพ่ือจาย

เปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร (ตูเหล็ก) จํานวน  2 หลัง 5,500 บาท ใชสําหรับจัดเก็บเอกสารตางๆ  ท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 213  

  3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร       จํานวน  26,300   บาท 

(1)   คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร       เปนเงิน   22,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่องๆละ  22,000 บาท ใหพนักงานและผูมาเขารับขอมูล

ขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาโดยมีรายละเอียดดังนี้              

          เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี  1 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 



          - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี คุณลักษณะ อยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณ 

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟก (Graphics Processing 

Unit)  ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไมนอยกวา 2.7 GHz 

           - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  

          2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics 

 Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลัก ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

           3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมี 

 ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด  

 Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

           - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ  

 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

           - มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 

หนวย  ตั้งจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 22 

           (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  ราคา     4,300    บาท

 เพ่ือจายคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 24  



- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
 การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

4. งบเงินอุดหนุน        รวม  1,388,000    บาท 

4.1 เงินอุดหนุน        รวม  1,388,000    บาท 

4.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ       จํานวน 1,388,000 บาท  

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลโนนเมืองพัฒนา ท้ัง 3 โรงเรียน โดนแยกเปน 

1. โรงเรียนบานโนนเมือง จํานวน  125  คน อัตราคนละ  20  บาท/คน/วัน 

จํานวน   200   วัน   รวม   500,000 บาท 

2. โรงเรียนบานโนนเต็ง จํานวน  103  คน อัตราคนละ  20  บาท/คน/วัน 

จํานวน   200   วัน   รวม   412,000 บาท 

3. โรงเรียนบานคลองแค จํานวน  119  คน อัตราคนละ  20  บาท/คน/วัน 

จํานวน   200   วัน   รวม   476,000 บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

(00212)  

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ที ่ มท  0808.2/ว 3616  ลงว ันที ่ 24  ม ิถ ุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf


6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนยบริการสาธารณสุข 

 

งานศูนยบริการสาธารณสุข       รวม     -     บาท 

1. งบเงินอุดหนุน        รวม     -     บาท 

1.1 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน    จํานวน     -     บาทเพ่ือจาย

เปนคาสนับสนุนสงเสริมบริการสาธารณสุขมูลฐาน   ใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน      หมูท่ี   1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10 และ 11 หมูบานละ 7,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานศูนยบริการสาธารณสุข (00224) 
 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     รวม   510,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน         รวม   510,000    บาท 

1.1 คาใชสอย        รวม   360,000    บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   จํานวน  360,000 บาท 

(1) คาใชจายในโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา  และทําหมันในสุนัขและแมว และโครงการ  จํานวน     60,000     บาท 

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา                  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการควบคุมโรคปองกันและแกไขปญหาโรคตาง ๆ  ไดแก  การรณรงค ชี้แจง ประชาสัมพันธการอบรมใหความรู

เก่ียวกับโรคตาง ๆ  ฯลฯ เชน พิษสุนัข  และแมวบา  อ่ืน ๆ  เปนตนตั้งจายจากเงินอุดหนนุ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน

บริการสาธารณสุขลานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 

1  หนา  14 

(2) คาใชจายในโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก     จํานวน    80,000   บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกประชาสัมพันธการอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคตาง ๆ

ฯลฯ อ่ืน ๆ  เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริการสาธารณสุขลานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา  178 

(3)  คาใชจายในโครงการพระราชดําริ (ดานสาธารณสุข)   จํานวน    220,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพ่ือรับการสนับสนนุงบประมาณของแตละหมูบาน 

จํานวน 11  หมูบาน หมูบานละ 20,000   บาท  โดยใหหมูบานเสนอโครงการขอรับงบประมาณ จาก อปท. โดยผานการประชาคมหมูบาน  

เปนตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุ   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขลานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา  14 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  



1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

1.2 คาวัสดุ         รวม    150,000     บาท 

1.2.1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย      จํานวน 150,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํายาพนกันยุง ทรายอะเบท วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา น้ํายาตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ
และเวชภัณฑตางๆ  และ เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
 
  
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ดังนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน 
น้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ถึงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบริการสาธารณสุขลานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนว
ทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม  

 

*********************************************************** 



แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห 

 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห            รวม     40,000  บาท 

1. งบดําเนินงาน               รวม     40,000  บาท 

1.1 คาใชสอย        รวม     40,000  บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       จํานวน  40,000  บาท (1) 

คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก       จาํนวน   20,000 บาท 

สตรีและบุคคลในครอบครัวในหมูบาน/ตําบลโนนเมืองพัฒนา          

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัวใน

หมูบาน/ตําบลโนนเมืองพัฒนา  ตั้งจายจากเงินรายได  ปากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งานสวัสดิการ

สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  176 

          (2) คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพัฒนาบทบาทสตรี            จํานวน  20,000   บาท 

และครอบครัว     

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการดานการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้ง
จายจากเงินรายได ปากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  176 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

**************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         รวม  1,286,480  บาท 

1. งบบุคลากร            รวม    861,180  บาท 

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)          รวม    861,180  บาท 

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน          จํานวน 627,660  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานของกองชาง  จํานวน   2  ตรา  ดังนี ้ 

1.  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง          

2.  ตําแหนง  นายชางโยธา            

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ขาราชการองค 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง 

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน

ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการให

ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4) 

1.1.2 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน     จํานวน    24,000    บาท เพ่ือจาย

เปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน 

   1. ตําแหนง นายชางโยธา       

 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) 

 - เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
1.1.3 เงินประจําตําแหนง      จํานวน     42,000     บาท เพ่ือจาย

เปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนของขาราชการ จํานวน 1 อัตรา  

จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   

ปากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 



 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา
สวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) 

1.1.4 คาตอบแทนพนักงานจาง                                                    จํานวน    143,520   บาท เพ่ือจาย

เปนเงินเดือนใหกับพนักงานจาง   

 1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
1.1.6 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง                                         จํานวน   24,000 บาท เพ่ือจาย

เปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง   จํานวน    1   อัตรา  

1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ        

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 



2. งบดําเนินงาน            รวม        395,000  บาท 

2.1 คาตอบแทน           รวม        101,000  บาท 

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000   บาท โดยแยก

เปน   

(1)  คาตอบแทนคณะกรรมการ  จาํนวนเงิน   10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือ/จัดจาง คณะกรรมการตรวจ

การจางและผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลอืก ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบตัิราชการของ  อบต.โนนเมือง

พัฒนา  ตั้งจายจากเงินรายได   

(2) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ สําหรับ พนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานจาง  จํานวนเงิน 40,000 บาท เพ่ือจายเปนเงิน

ระโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ีผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษตามกฎหมาย ระเบยีบหนงัสือท่ีเก่ียวของ   

ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ 
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง 

ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และ

พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 

4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง 

ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 

2.1.2 คาเชาบาน           จํานวน     36,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือ  ตั้งจายจาก

เงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 
เก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 



2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร          จํานวน     15,000  บาท เพ่ือจาย

เปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
 ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน 
 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

2.2 คาใชสอย            รวม       144,000  บาท 

2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ          จํานวน     30,000  บาท โดยแยก

เปน 

(1) คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางสูบน้ํา คาจางเหมาเขียนปาย  

คาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คาจางเหมาซักฟอก 

     คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาระวางบรรทุก คาจางเหมากําจัดปลวก คาจางเหมาจัดทํา 

     เว็บไซต คาจางเหมาพนหมอกควัน คาจางเหมาคนงานท่ัวไป  คาจางเหมาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ 

          ตางๆ ฯลฯ  คาจางเหมา ลาง  อัด  ขยายภาพ  คาจางเหมาตักสิ่งปฏิกูล 

(2) คาเชาทรัพยสิน  (ยกเวน  คาเชาบาน) คาเชาครุภัณฑ ตางๆ  คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  

       คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใหแกพนักงานสวนตําบล 

และพนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  
 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช 
สอยและคาสาธารณูปโภค 
 



2.2.2 คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร           จํานวน      30,000      บาทเพ่ือจายเปน 

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม

ในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และผูมีสิทธิเบิก  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
 พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม          จํานวน   84,000  บาท (1)   คา

บํารุงรักษาและซอมแซม             จํานวนเงิน   20,000   บาท   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา

ซอมแซมครุภัณฑ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม   

โตะ  เกาอ้ี  ฯลฯวัสดุตางๆ และทรัพยสินอ่ืน ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

          (2)   คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา          จํานวนเงิน   64,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมไฟฟาในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา คาปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสอง

สวางในตําบลโนนเมืองพัฒนา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ัง 
คาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ 
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทาง 
ปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  



5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
 2558  เรือ่ง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช 
สอยและคาสาธารณูปโภค 

2.3 คาวัสดุ              รวม      150,000    บาท 

2.3.1 วัสดุสํานักงาน                      จํานวน   30,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ 
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
 รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงาน 
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ แผง 
ปดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับ 
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว 
 ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายา 
ลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด 
ประวัติ 
ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหบีหอ 
 น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ 
และชุมชน (00241)  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท 
รายจายตามงบประมาณ  



2.3.2 วัสดุกอสราง             จํานวน    90,000    บาท- เพ่ือจาย
เปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร      จํานวน 30,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงาน 
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผน 
หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   



- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 
 Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, 
 Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ 
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพ 
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key  
board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet 
 Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)  
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ 
เคหะและชุมชน (00241)  
- เปนไปตามระเบยีน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ 

3. งบลงทุน         รวม 30,300    บาท 

3.1 คาครุภัณฑ        รวม 30,300    บาท 

3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน                   จํานวน   5,000    บาท (1) จัดซ้ือ

เกาอ้ีผูบริหาร (ระดับตน) สําหรับชํานาญการ              เปนเงิน    2,800 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีผูบริหาร (ระดับตน) สําหรับชํานาญการ จํานวน 1 ตัว ตัวละ 2,800 บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 
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 (2) จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง      เปนเงิน      2,200         บาท 

เพ่ือจายเปนคาพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (มีเครื่องหมาย มอก.) จํานวน 2 ตัว ตัวละ 1,100  บาท ใชใน

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

(00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 

2564) แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 24 

 

 

 



3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                          จํานวน      25,300     บาท 

โดยแยกเปน 

(1)  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล         ราคา          21,000     บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล   จํานวน  1  เครื่องๆละ  21,000 บาท  ให

พนักงานและผูมาเขารับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังนี้      

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน 

หรือ  

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ี ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง  

– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 

1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง  

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

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 
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          (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา     4,300    บาท เพ่ือจายคา

จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที(ipm)  



- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom     

ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  หนา 24 

- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 
 
 

******************************************************************** 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล      รวม   110,000    บาท 

1. งบดําเนินงาน         รวม   110,000    บาท 

1.1 คาใชสอย        รวม   110,000    บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ           จํานวน 110,000  บาท  

(1)  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมูบาน/ตําบลโนนเมืองพัฒนา        จํานวน    50,000  บาท   

เพ่ือใชจายเปน คาใชจายในการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมูบาน/ตําบลโนนเมือง 

พัฒนา การใหความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตั้งจายจากเงิน  

อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 191   

(2)  โครงการเตาเผาขยะในครัวเรือน                    จํานวน   30,000  บาท   

เพ่ือใชจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเตาเผาขยะในรัวเรือน  ในตําบลโนนเมืองพัฒนาการใหความรู

ความเขาใจในการคัดแยกขยะ รณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 

– 2564)  หนา 191   

(3) โครงการอบรมการแกไขขยะในครัวเรือน    จํานวน  30,000    บาท   

เพ่ือใชจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมการแกไขขยะในครัวเรือน  ในตําบลโนนเมืองพัฒนา 

การใหความรูความเขาใจในการแกไขขยะ รณรงคเก่ียวกับขยะในครัวเรือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  ปรากฏใน 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  192  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
 

************************************************************** 
 

 

 

 

 



 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบําบัดน้ําเสีย 

      

งานบําบัดน้ําเสีย             รวม  30,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน             รวม  30,000   บาท 

1.1 คาใชสอย            รวม  30,000   บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ             จํานวน  30,000 บาท (1)  

โครงการบริหารจัดการน้ําเสียในหมูบาน ประจําปงบประมาณ 2562  จํานวนเงิน 30,000  บาท 

เพ่ือใชจายโครงการบริหารจัดการน้ําเสียในหมูบาน ประจําปงบประมาณ 2562 โครงการบริหารจัดการน้ํา เสียใน
หมูบาน ประจําปงบประมาณ 2562 การใหความรูความเขาใจในการจัดการน้ําเสีย ในครัวเรือน ในหมูบานและระดับ
ตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบําบัดน้ําเสีย (00245)   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 190   
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน 

 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน     รวม    550,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน         รวม    550,000    บาท 

1.1 คาใชสอย        รวม    550,000    บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ          จํานวน 550,000   บาท 

(1) คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนชุมชน   จํานวน    20,000   บาท  เพ่ือจาย

เปนคาดําเนินการโครงการฝกอบบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนชุมชน   เชน คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุ

อุปกรณ และเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 

2564)  หนา 175 

(2) คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน    30,000   บาท เพ่ือจาย

เปนคาดําเนินการโครงการฝกอบบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   เชน คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ และเอกสารตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 

2561 – 2564)  หนา  174 

(3) คาใชจายในการฝกอบรมดานกฎหมาย      จํานวน    20,000   บาท  เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป               (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  

174 

(4) ใชจายในการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือสรางความเขมแข็งของคณะ จํานวน  300,000   บาท   

ผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน   อบต.โนนเมืองพัฒนา                                                                             

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานสรางความเขมแข็งของนายก/รองนายก/สมาชกิ/พนักงาน 

ขาราชการนายก/รองนายก/สมาชิก/พนักงาน ขาราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  173 

(5)  คาใชจายตามโครงการ อบต.บริการประชาชนเคลื่อนท่ี    จํานวน    20,000   บาท เพ่ือจาย

เปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการตามโครงการ อบต.บริการประชาชนเคลื่อนท่ี  ประจําป  งบประมาณ 2562    

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  174 

 

(6) คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    จํานวน    20,000   บาท    



เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ตําบลโนนเมือง

พัฒนา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  164 

(7) คาใชจายในการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน    จํานวน    50,000   บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสนับสนุนและสงเสริมอาชีพ  ใหแกประชาชน/กลุมอาชีพตาง ๆ ในเขตตําบล 

เชนกลุมผูสูงอายุกลุมสตรี  กลุมแมบาน  ฯลฯ เชนการตัดเย็บเสื้อผา  การทําขนม  การทําหม่ี การทําดอกไมจันทน  

การทอเสื่อ  การทําผาเช็ดเทา   ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 

2564)  หนา  165 

    (8) คาใชจายในการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร/สมาชิก/              จํานวน    25,000  บาท   

ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร/สมาชิก/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง  

ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  

173 

(9) คาใชจายในโครงการการสงเสริมโครงการ/กิจกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน  เปนเงิน   15,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในงานการสงเสริมโครงการ/กิจกรรมศูนยยุติธรรมชุมชน   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) 

(10) คาใชจายในการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรและ             จํานวน    30,000  บาท   

ปศุสัตวใหแกประชาชนเพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรและปศุสัตวใหแก 

ประชาชน/กลุมอาชีพตาง ๆ ในเขตตําบล  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ 

ชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.  

2561 – 2564)  หนา  165 

       (11)  คาใชจายในการฝกอบรมโครงการปกปองสถาบันของชาติ         เปนเงิน   20,000  บาท 

เปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความสามัคคีของคนในชาติ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมโครงการปกปอง 

สถาบันของชาติเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
 

***************************************** 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ         รวม   220,000     บาท 

1. งบดําเนินงาน          รวม   220,000    บาท 

1.1 คาใชสอย         รวม   220,000     บาท 

1.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายอ่ืนๆ  จํานวน 220,000   บาท(1.) 

คาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562    จํานวน   80,000    บาท  เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  182 

      (2.) คาใชจายในโครงการกีฬาหรรษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล      จาํนวน    40,000   บาท   

ประจาํป 2562          

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดการแขงขันกีฬาหรรษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  186 

(3.) คาใชจายในโครงการกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด (โนนเมืองพัฒนาเกมส)  จํานวน  100,000   บาท  ประจําป 

2562           

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด ขององคการบริหารสวน

ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ

นันทนาการ (00262)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา  165 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
 

 

****************************************************************** 
 

 

 

 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น       รวม 50,000    บาท 

1. งบดําเนินงาน         รวม 50,000    บาท 

1.1 คาใชสอย        รวม 50,000    บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   จํานวน  50,000   บาท(1.) 

คาใชจายในการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา  และศาสนาพิธี   จํานวน   20,000   บาท เพ่ือจายเปน

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาและศาสนาพิธี ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจาย

จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(00263) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 182 

(2.) คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน  จํานวน   30,000   บาทเพ่ือจายเปน 

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน แกเด็กและเยาวชนขององคการ

บริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 183 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
2557 

 

********************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

 

งานสงเสริมการเกษตร        รวม   20,000     บาท 

1. งบดําเนินงาน         รวม   20,000   บาท 

1.1 คาใชสอย        รวม   20,000   บาท 

1.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน  20,000  บาท 

 (1)  คาใชจายในการดําเนินงานเสริมสรางความรูดานการทําเกษตรเชิงอนุรักษสิ่ง จํานวน 20,000  บาท 

          แวดลอมและฝกอบรมการทําการเกษตรท่ีถูกตอง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานเสริมสรางความรูดานการทําเกษตรเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและฝกอบรมการทํา

การเกษตรท่ีถูกตองเชน  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  คาตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ     ตั้ง

จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  122 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6   
พ.ศ. 2552  

 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
 2542  

 

 

 

 

 

****************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

 

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม       รวม    60,000    บาท 

1. งบดําเนินงาน         รวม    60,000    บาท 

1.1 คาใชสอย        รวม    60,000    บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ           จํานวน  60,000   บาท (1)  

คาใชจายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              จํานวน    20,000   บาท    

ในตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยแยกเปน 

 1. โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกรียติ            จํานวน      20,000  บาท 

     เพ่ือจายเปนคาโครงกิจกรรมโครงการการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ   ปาชุมชน 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม    

(00322)   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  123                                                                                                             

 (2)  คาใชจายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ จํานวน   40,000   บาท 
 โดยแยกเปน 

  1. โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ       จํานวน     20,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

  2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน       20,000 บาท 

   สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

   เพ่ือจายเปนคาโครงการกิจกรรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

   สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม    

(00322)   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา  122     

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6   
พ.ศ. 2552  

 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
 2542  

     

********************************************************** 

 

 

 



 

แผนงานงบกลาง 

 

งบกลาง         รวม 9,452,955 บาท 

1. งบกลาง        รวม 9,452,955 บาท 

1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จํานวน     90,000 บาทเพ่ือจายเปน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 173 

- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557  เรื่อง 
การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1326 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก เงินคาตอบแทน เงินเพ่ิมคาครองชีพ 
และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง 

1.2 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      จํานวน  7,412,400 บาทเพ่ือจายเปน

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 169 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2552 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf


1.3 เบ้ียยังชีพคนพิการ      จํานวน  1,248,000 บาทเพ่ือจายเปน

เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 169 

 

 

 - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559   
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจาย
เบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   

1.4 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส      จํานวน      12,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  

(00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 169 

  - เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 16 
และ ขอ 17   

1.5 สํารองจาย       จํานวน   439,695 บาทเพ่ือใชจายใน

กรณีท่ีจําเปน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ไฟไหม  (อัคคีภัย) น้ําทวม  (อุทกภัย)   วาตภัย   ภัยแลง  ฯลฯ 

และรายจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนแตไมไดตั้งงบประมาณไว  ตั้งจายจากเงินรายได และ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ

ในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 173 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
 1)  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

 2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667  ลงวันท่ี 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  ลงวันท่ี 10  ตุลาคม  2554   เรือ่งการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ําลนตลิ่ง 
 4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3215  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใช
จายงบประมาณเพ่ือชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลงวันท่ี 13  มกราคม  2558  เรื่อง  
การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบ
สาธารณภัย 

 ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
 7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 

8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 608 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ป 2561 
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.4/ว  1064  ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม 2560  
เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาปองกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และดินถลม ป 2560 
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.4/ว  1073  ลงวันท่ี 15 มิถุนายน  2560   
เรื่อง  
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1520 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560   
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560   
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560    
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1077 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561      

1.6 รายจายตามขอผูกพัน      จํานวน      90,000 บาทเพ่ือจายเปน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  ขององคการบริหารสวนตําบล     ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) 

 - เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันท่ี  23  
พฤศจกิายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
4) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน ท่ี  24 มิ ถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 1263  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2557   
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถาม
การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 2199  ลงวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2552  
เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0891.3/ว 1514  ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม  2554   
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.3/ว 1202  ลงวันท่ี  17  กรกฎาคม  2557  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป : 
สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจายท่ีเปนภาระ
ผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 



1.7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน    160,860 บาทเพ่ือจายเปน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําป  ตามงบประมาณรายจายท่ัวไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินท่ีมีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดย
ในป  2560  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 173 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

 1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 12 
กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลงวันท่ี 12 
กรกฎาคม  2560   
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