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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 

อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
     

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 16,824,962.69 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 6,558,616.59 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,756,611.40 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 

68,036.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 23,821,108.84 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 15,302.00 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 38,964.10 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 84,488.47 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 489,860.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 60,289.58 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 11,000.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 10,923,370.22 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 12,197,834.47 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 47,334.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 22,101,061.14 บาท ประกอบด้วย 
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   งบกลาง จ านวน 6,936,014.20 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 8,185,016.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,557,481.08 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,128,650.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,293,899.86 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 47,334.00 บาท 

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,473,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 

        

  รำยรับจริง 
ปี  2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 117,715.33 29,000.00 41,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

33,856.00 76,600.00 71,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 112,530.86 160,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

662,314.00 690,000.00 700,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,297.00 75,000.00 75,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 979,713.19 1,030,600.00 1,087,600.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,979,231.02 15,622,600.00 15,822,600.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,979,231.02 15,622,600.00 15,822,600.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,361,080.08 14,731,000.00 14,731,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,361,080.08 14,731,000.00 14,731,000.00 

รวม 29,320,024.29 31,384,200.00 31,641,200.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 7,962,934.00 8,661,823.00 9,382,594.00 

  งบบุคลากร 10,546,100.00 11,392,240.00 11,960,400.00 

  งบด าเนินงาน 4,235,866.76 6,658,037.00 6,381,706.00 

  งบลงทุน 2,812,870.00 3,182,057.00 2,682,500.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,617,078.86 1,490,043.00 1,234,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 27,174,849.62 31,384,200.00 31,641,200.00 

รวม 27,174,849.62 31,384,200.00 31,641,200.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 

อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 
        

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,307,949 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 101,620 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,640,857 

  แผนงานสาธารณสุข 285,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 160,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,795,180 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 275,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 140,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 538,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 9,382,594 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 31,641,200 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

                งำน 
งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม   

งบ 
  

      
        
  งบบุคลำกร 7,596,600 1,410,960 9,007,560 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,025,480 1,410,960 6,436,440 
  งบด ำเนินงำน 1,822,950 444,439 2,267,389 
      ค่าตอบแทน 403,600 177,439 581,039 
      ค่าใช้สอย 1,033,350 167,000 1,200,350 
      ค่าวัสดุ 190,000 70,000 260,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 196,000 30,000 226,000 
  งบลงทุน 6,000 0 6,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 6,000 0 6,000 
  งบเงินอุดหนุน 27,000 0 27,000 
      เงินอุดหนุน 27,000 0 27,000 
                                

รวม 
9,452,550 1,855,399 11,307,949 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
             งำน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม     

งบ 
  

        
          
    งบด ำเนินงำน 91,620 91,620 
        ค่าตอบแทน 54,320 54,320 
        ค่าวัสดุ 37,300 37,300 
    งบลงทุน 10,000 10,000 
        ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 
                                  

รวม 
101,620 101,620 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
             งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ 
รวม   

งบ 
  

      
        
  งบบุคลำกร 764,280 729,480 1,493,760 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 764,280 729,480 1,493,760 
  งบด ำเนินงำน 804,000 1,341,097 2,145,097 
      ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000 
      ค่าใช้สอย 708,000 689,080 1,397,080 
      ค่าวัสดุ 60,000 652,017 712,017 
  งบลงทุน 0 10,000 10,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 10,000 
  งบเงินอุดหนุน 0 992,000 992,000 
      เงินอุดหนุน 0 992,000 992,000 
                                

รวม 
1,568,280 3,072,577 4,640,857 
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แผนงำนสำธำรณสุข 
             งำน งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น 

รวม     
งบ 

  
        
          

    งบด ำเนินงำน 85,000 85,000 
        ค่าใช้สอย 85,000 85,000 
    งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 
        เงินอุดหนุน 200,000 200,000 
                                  

รวม 
285,000 285,000 

    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
                งำน งำนสวัสดิกำรสังคม

และสังคมสงเครำะห์ 
รวม     

งบ 
  

        
          
    งบด ำเนินงำน 160,000 160,000 
        ค่าใช้สอย 160,000 160,000 
                                  

รวม 
160,000 160,000 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 
             งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน รวม   
งบ 

  
      
        

  งบบุคลำกร 1,459,080 0 1,459,080 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,459,080 0 1,459,080 
  งบด ำเนินงำน 679,600 0 679,600 
      ค่าตอบแทน 103,600 0 103,600 
      ค่าใช้สอย 326,000 0 326,000 
      ค่าวัสดุ 250,000 0 250,000 
  งบลงทุน 156,500 2,500,000 2,656,500 
  

    ค่าครุภัณฑ์ 106,500 0 106,500 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 2,500,000 2,550,000 
                                

รวม 
2,295,180 2,500,000 4,795,180 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
             งำน งำนส่งเสริมและ

สนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

รวม     
งบ 

  
        
          

    งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 
        เงินอุดหนุน 15,000 15,000 
                                  

รวม 
15,000 15,000 

     
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

                งำน งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม   
งบ 

  
      
        
  งบด ำเนินงำน 150,000 125,000 275,000 

      ค่าใช้สอย 150,000 125,000 275,000 
                                

รวม 
150,000 125,000 275,000 
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แผนงำนกำรเกษตร 
             งำน งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 
รวม     

งบ 
  

        
          
    งบด ำเนินงำน 140,000 140,000 
        ค่าใช้สอย 125,000 125,000 
        ค่าวัสดุ 15,000 15,000 
                                  

รวม 
140,000 140,000 

     
แผนงำนกำรพำณิชย์ 

                งำน 
งำนกิจกำรประปำ รวม     

งบ 
  

        
          
    งบด ำเนินงำน 538,000 538,000 
        ค่าใช้สอย 248,000 248,000 
        ค่าวัสดุ 40,000 40,000 
        ค่าสาธารณูปโภค 250,000 250,000 
                                  

รวม 
538,000 538,000 
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แผนงำนงบกลำง 
             งำน 

งบกลำง รวม     
งบ 

  
        
          
    งบกลำง 9,382,594 9,382,594 
        งบกลาง 9,382,594 9,382,594 
                                  

รวม 
9,382,594 9,382,594 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
อ.กันทรำรมย์  จ.ศรีสะเกษ 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย และโดย
อนุมัติของนายอ าเภอกันทรารมย์ 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 31,641,200 บาท 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น 31,641,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,307,949 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 101,620 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,640,857 

  แผนงานสาธารณสุข 285,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 160,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,795,180 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 275,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 140,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 538,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 9,382,594 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 31,641,200 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        งบ ยอดรวม 

รวมรำยจ่ำย 0 
        ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่    28  กันยายน  2563 
  

 

 
   

 
                                            (ลงนาม) 

                                (นายไพบูลย์    ค าศรี) 

  
                                    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 

อนุมัติ 
 
 

    

                  (ลงนาม) 
 

(นายชัยยงค์   เมธาสุรวิทย์) 
 

ต าแหน่ง นายอ าเภอกันทรารมย์ 
    28  กันยายน  2563 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 
        

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  31,641,200   บำท  แยกเป็น 
  

รำยได้จัดเก็บเอง 
หมวดภำษีอำกร รวม 41,000 บำท 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
สูงขึ้น 

  

ภาษีป้าย จ านวน 15,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
สูงขึ้น 

  

อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 6,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา              

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 71,600 บำท 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 800 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา              

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 100 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา              

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 5,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้
ลดลง 

  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา              

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา              

ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 45,000 บาท 

 ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา              

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 18,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา              
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ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 1,200 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา              

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 200,000 บำท 

ดอกเบี้ย จ านวน 200,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
มากขึ้น 

  

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 700,000 บำท 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 700,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
มากข้ึน 

  

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 75,000 บำท 

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 25,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภำษีจัดสรร รวม 15,822,600 บำท 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 250,000 บาท 

 ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,500,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
มากขึ้น 

  

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,990,000 บาท 

 ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 40,000 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,800,000 บาท 

 ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
มากขึ้น 

  

 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 38,000 บาท 

  ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
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 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 54,000 บาท 

  ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 150,000 บาท 

  ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 600 บาท 

   ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,731,000 บำท 

 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 14,731,000 บาท 

  

เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า       จ านวน   14,731,000    บาท 
1.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า   จ านวน  2,724,543    บาท 
2.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว)  จ านวน  125,800 บาท 
3.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน   
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
จ านวน   40,680 บาท 
4.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
เด็กปฐมวัย  จ านวน 141,799  บาท 
5.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 
จ านวน 362,600  บาท 
6.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
เด็กประถมศึกษา  จ านวน 475,218  บาท 
7.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กประถมศึกษา  จ านวน  992,000 บาท 
 
8.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  729,480 บาท 
9.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบี้ยความพิการ  
จ านวน  2,316,000 บาท 
10.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  จ านวน  6,000 บาท 
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11.ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จ านวน         6,616,880   บาท 
12.เงนิอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  200,000  บาท 
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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
อ ำเภอ กันทรำรมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,641,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,452,550 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 7,596,600 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 

 
เงินเดือนนายก/รองนายก จ ำนวน 514,080 บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ นำยก อบต.เมืองน้อย/รองนำยก อบต.เมืองน้อย       

 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ ำนวน 42,120 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่ นำยก/รองนำยก อบต.       

 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ ำนวน 42,120 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก อบต. 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

      

 
จ ำนวน 86,400 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต.       

 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,886,400 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ 
รองประธำนสภำฯ/เลขำนุกำรสภำฯ/สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองน้อย 

      

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,025,480 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ ำนวน 3,139,320 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล       
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เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 306,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด
และเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร(พตก.) 

      

 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 288,960 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำให้แก่
ลูกจ้ำงประจ ำ 

      

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 1,219,200 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนรำยเดือน
ให้กับ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป 

      

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ ำนวน 72,000 บำท 

 
งบด าเนินงาน รวม 1,822,950 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 403,600 บาท 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 120,000 บำท 

 
ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 192,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน(ผ่อนช ำระเงินกู้เพ่ือปลูกสร้ำงบ้ำน)ของพนักงำนส่วน
ต ำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินตำมระเบียบ กฎหมำยก ำหนด 

      

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 91,600 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล ,
ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำม
ระเบียบ กฎหมำยก ำหนด 

      

 
ค่าใช้สอย รวม 1,033,350 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารที่ท าการ อบต. จ ำนวน 72,000 บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรที่ท ำกำร อบต.       

 
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ ำนวน 72,000 บำท 

  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัยหน่วยงำน อำคำร
ส ำนักงำน ,ศพด.วัดบ้ำนเมืองน้อย จ ำนวน 12 เดือนๆละ 6,000 บำท 

      

 
ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆที่เป็นกิจการในหน้าที่ของ อบต. จ ำนวน 20,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนๆที่เป็นกิจกำรในหน้ำที่ของ อบต.       
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ค่าธรรมเนียมรางวัดที่สาธารณประโยชน์,ค่ารังวัดที่ดินของเอกชนเพื่อ
โอนเป็นทรัพย์สินของ อบต.,หรือค่าใช้จ่ายทดแทนในการปลูกป่า 

จ ำนวน 30,000 บำท 

    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมรำงวัดที่สำธำรณประโยชน์,ค่ำรังวัดที่ดินของ
เอกชนเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ อบต 

      

  
ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการของ อบต. จ ำนวน 30,000 บำท 

    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำใช้บริกำร
ของ อบต.) 

      

  
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเว็บไซค์ อบต.เมืองน้อย จ ำนวน 10,000 บำท 

    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเช่ำพ้ืนที่ในกำรเก็บข้อมูลเว็บไซค์  
อบต.เมืองน้อย) 

      

  

ค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง,รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์และ 
รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำง,รถบรรทุกน้ ำ
เอนกประสงค์และ รถจักรยำนยนต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย) 

      

  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ ำนวน 48,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร       

  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 20,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่       

  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 20,000 บำท 

    

 - ค่ารับรอง                   จ ำนวน      20,000 บำท 
1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำร ที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือระเบียบหรือหนังสือสั่ง
กำรของกระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสำหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่น  
จ ำนวน  10,000 บำท 
2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน 
ตรวจงำน ฯลฯ  จ ำนวน  10,000 บำท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
 

  

รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ในกำรเดินทำง  ค่ำพำหนะ ของพนักงำน
ส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ ฯลฯ 

      

  
รายการที่ 2 ค่าลงทะเบียนต่างๆ จ ำนวน 80,000 บำท 

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆในกำรฝึกอบรม  สัมมนำทำงวิชำกำรของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร   
สมำชิกสภำ ฯลฯ 

      

  
รายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ ำนวน 481,350 บำท 

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำ 
อบต. กรณีครบวำระหรือมีต ำแหน่งว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกครบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง    
 -พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มำตรำ 16และมำตรำ 17    

      

  
รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานหรือกิจกรรมรัฐพิธี จ ำนวน 20,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนหรือกิจกรรมรัฐพิธี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำพำน
ดอกไม้ พำนพุ่ม    พวงมำลำ กระเช้ำดอกไม้ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ วันปิยมหำรำช วันเฉลิมพระชนมพรรษำของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯลฯ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 85 ล ำดับที่ 6 

      

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 70,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ       

  
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ ำนวน 50,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน       

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 15,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 15,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำยพำหนะและขนส่ง       

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 80,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์       

  
ค่าสาธารณูปโภค รวม 196,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 150,000 บำท 

    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับใช้ประจ ำอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และสถำนที่ที่อยู่ในควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

      

  
ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 6,000 บำท 

    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์
อำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 

      

  
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 40,000 บำท 

    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้อินเตอร์เน็ต(INTERNET)ที่ศูนย์
อินเตอร์เน็ตต ำบล ค่ำสื่อสำร ฯลฯ 

      

  
งบลงทุน รวม 6,000 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 6,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทืบ จ ำนวน 6,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเลื่อน
ทืบ ขนำด 118.5 x 41 x 87.9 ซม. จ ำนวน 2 หลังๆละ 3,000 บำท 
รวมจ ำนวน  6,000 บำท(ตั้งจ่ำยรำคำตำมท้องตลำด)   

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  
อุดหนุนเทศบาลต าบลกันทรารมย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนเทศบำลต ำบลกันทรำรมย์  ตำมโครงกำร
อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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ประจ ำปี   งบประมำณ พ.ศ.2564  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้ำ 88 ล ำดับที่ 19 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรารมย์ จ ำนวน 7,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอกันทรำรมย์  ตำมโครงกำรจัด
งำนพระรำชพิธี  งำนรัฐพิธี และงำนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564   
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 80 ล ำดับที่ 10 

      

 

 
งานบริหารงานคลัง 

 
รวม 

 
1,855,399 

 
บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,410,960 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,410,960 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ ำนวน 1,194,360 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล       

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 
กองคลัง 

      

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 166,200 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนรำยเดือน
ให้กับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

      

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ ำนวน 8,400 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ       

 
งบด าเนินงาน รวม 444,439 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 177,439 บาท 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 119,439 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนกำรตรวจกำรจ้ำงตำมระเบียบฯ    
จ ำนวน  119,439  บำท 
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ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 48,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน(ผ่อนช ำระเงินกู้เพ่ือปลูกสร้ำงบ้ำน)ของพนักงำนส่วน
ต ำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงิน ตำมระเบียบ กฎหมำยก ำหนด 

      

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล ,
ลูกจ้ำงประจ ำและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำม
ระเบียบ กฎหมำยก ำหนด 

      

 
ค่าใช้สอย รวม 167,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
รายการที่ 1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ จ ำนวน 72,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคลธรรมดำเพื่อปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ
จ ำนวน 12 เดือนๆละ 6,000 บำท จ ำนวน 1 รำย 

      

 
รายการที่ 2 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เช่นป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษีประจ ำปี ฯลฯ        

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง ค่ำพำหนะของพนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงฯ 

      

 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จ ำนวน 50,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆในกำรฝึกอบรมสัมมนำทำงวิชำกำรของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง 

      

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม  วัสด ุ ครุภัณฑ์ เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  ฯลฯ 

      

 
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ ำนวน 30,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน       

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

 
ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 30,000 บำท 

  
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 101,620 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 91,620 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 54,320 บาท 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 54,320 บำท 

  

 - ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   จ ำนวน    54,320  บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน อปพร. เช่น ค่ำป่วยกำรในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในกำรร่วมปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและฝ่ำยปกครอง ฯลฯ 
เป็นไปตำม 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 67 ล ำดับที่ 2 

      

 
ค่าวัสดุ รวม 37,300 บาท 

 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ ำนวน 4,500 บำท 

  

 -ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยชุดหมีกันไฟสีกรมพร้อมปักชื่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน   4,500 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดหมีกันไฟสีกรมพร้อมปักชื่อหน่วยงำนต้นสังกัดส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย(ตั้งจำกรำคำ
ตำมท้องตลำด) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560(ข้อ6) 

      

 
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 32,800 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ ำยำผงเคมี
แห้ง ฯลฯ 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 67 ล ำดับที่ 2 
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

 
หัวฉีดน้ าดับเพลิง จ ำนวน 10,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหัวฉีดน้ ำดับเพลิงจ ำนวน 1 อันๆละ 10,000 บำท(ตั้งจ่ำย
รำคำตำมท้องตลำด) 
 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,568,280 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 764,280 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 764,280 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ ำนวน 722,280 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปี 2 อัตรำ โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
1. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง (409,300 บำท) 
2. นักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง(312,960 บำท) 

      

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ       

 
งบด าเนินงาน รวม 804,000 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 

 
ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 36,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบ กฎหมำยก ำหนด 

      

 
ค่าใช้สอย รวม 708,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ ำนวน 648,000 บำท 

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเข้ำท ำหน้ำที่ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัดบ้ำนเมืองน้อย ,ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวนและ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ โดยจ้ำงเหมำบริกำรดังนี้ 
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1.จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้ำนเมืองน้อย 2 อัตรำ
จ ำนวน 216,000 บำท 
2. จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวน 
 2 อัตรำ จ ำนวน 216,000 บำท 
3. จ้ำงเหมำบริกำรต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนหนองเทำ 2 อัตรำ  
จ ำนวน 216,000 บำท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
อาณาจักร 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักรของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง อบต. เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำ
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ 

      

 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ ำนวน 20,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียนและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ(นอกจำกค่ำธรรมเนียมใน
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
สัมมนำต่ำงๆเป็นต้น) 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ล ำดับที่ 2 หน้ำ 84 

      

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในงำนกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม เพ่ือกำรใช้งำนได้ตำมปกติ 

      

 
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ ำนวน 30,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น หมึก กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ เครื่อง
เย็บกระดำษ เครื่องเจำะกระดำษฯลฯ  

      

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์       
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,072,577 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 729,480 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 729,480 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ ำนวน 312,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ครูพนักงำนส่วนต ำบล       

 
เงินวิทยฐานะ จ ำนวน 42,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่พนักงำนครูส่วนต ำบล       

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 375,480 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนเมืองน้อย 2 คน จ ำนวน 12 เดือน 

      

 
งบด าเนินงาน รวม 1,341,097 บาท 

 
ค่าใช้สอย รวม 689,080 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วน
ต ำบล  พนักงำนจ้ำง อบต. เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเดินทำง   
ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พักฯลฯ 

      

 
2. ค่ำธรรมเนียนและค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 20,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆในกำรฝึกอบรม  สัมมนำทำงวิชำกำรของ
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง   ฯลฯ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

จ ำนวน 362,600 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
(ค่ำอำหำรกลำงวัน) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เมืองน้อย จ ำนวน 3 แห่ง  (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน)  
จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็นเวลำ 2 ภำคเรียน   
อัตรำมื้อละ  20  บำทต่อคน  จ ำนวน  245  วัน  จ ำนวนเด็ก
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นักเรียน  74  คน เป็นเงิน 362,600   บำท แยกเป็น 
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนเมืองน้อย             จ ำนวน   43  คน 
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ                จ ำนวน  13  คน 
3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวน   จ ำนวน  18  คน  
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนำยน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง  กำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และรำยจ่ำยของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2562 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่15  หน้ำ 74   ) 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

จ ำนวน 125,800 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เมืองน้อย จ ำนวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กรำยหัว) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 2 – 5 ปี ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวนเด็กนักเรียน  74  คน  เป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  
อัตรำละ 1,700  บำท/คน  รวมเป็นเงิน  125,800   บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันที่  6 มิถุนำยน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และรำยจ่ำยของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 18   หน้ำ 75   ) 
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ ำนวน 40,680 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
หนังสือเรียน,ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน,ค่ำเครื่องแบบนักเรียน,ค่ำกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมือง
น้อย จ ำนวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก : ศพด.)จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3-5 ปี ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนเด็กนักเรียน 36 คน รวมเงิน 40,680 บำท 
1. ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี จ ำนวน 36 คน   
เป็นเงิน  72,000 บำท 
2. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี จ ำนวน 36 คน 
เป็นเงิน 72,000 บำท 
3. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี จ ำนวน 36 คน  
เป็นเงิน  10,800 บำท 
4. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี จ ำนวน 36 คน  
เป็นเงิน 15,480 บำท 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที่ มท 0808.0/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนำยน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท.0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 
3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และรำยจ่ำยของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 75 ล ำดับที่ 19 
 

      

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ ำนวน 60,000 บำท 
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ประจ าปี 2564 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ  เชน่  ค่ำเช่ำเครื่องเสียง 
ค่ำสมุด  ค่ำปำกกำ  ค่ำรำงวัลกำรตอบปัญหำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ซึ่งรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/โครงกำรที่ อบต.เมืองน้อยก ำหนด 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 7   หน้ำ 72   ) 

      

7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 
2564 

จ ำนวน 50,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรม
ตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่
และ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้อง  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  
ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6    พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำ ร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 5   หน้ำ 72   ) 
 
 

      

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม/ ต่อเติม /บ ำรุงรักษำอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในและภำยนอกศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติไม่เป็นอันตรำยแก่เด็กนักเรียนและคณะครู   กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำ
สิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ   

      

ค่าวัสดุ รวม 652,017 บาท 

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 20,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพ
ไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น 

      

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 15,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของครัว เช่น  แก้ว จำน ไม้กวำด  
น้ ำยำถูพ้ืน  ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนเมืองน้อย,บ้ำนหนองเทำ, 
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ  

      

ค่าอาหารเสริม (นม) จ ำนวน 617,017 บำท 

 1.อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองน้อย จ านวน  141,799    บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
อำหำรเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมือง
น้อย  จ ำนวน 3 แห่ง จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์    พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน
เด็กนักเรียน 74  คน  จ ำนวน 260 วัน   รำคำนมกล่อง 7.37 บำท        
รวมเป็นเงิน  141,799  บำท  เป็นไปตำม 
พระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันที่  6 มิถุนำยน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และรำยจ่ำยของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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(แผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 6   หน้ำ 72   ) 
2.อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน        475,281   บาท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
อำหำรเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (สพฐ) จ ำนวน  3  แห่ง  เด็กนักเรียน  248 คน(ข้อมูลนักเรียนใน
ระบบ SIS ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 )  จ ำนวน  260  วันรำคำนมกล่องละ 7.37
บำท รวมเป็นเงิน  475,218  บำท  
(แผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 6   หน้ำ 72   ) 

งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

ครุภัณฑ์การศึกษา       

จัดซื้อโต๊ะเก้ำอ้ีท ำงำนของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 10,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะเก้ำอ้ีท ำงำนของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 2 ชุด ส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวน
(ตั้งตำมรำคำตำมท้องตลำดในพื้นที่) 

      

งบเงินอุดหนุน รวม 992,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 992,000 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ)ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองน้อย 

จ ำนวน 992,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน)  โรงเรียน สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (สพฐ.)ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  จ ำนวน  248  คน
(ข้อมูลนักเรียนในระบบ SIS ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 )   อัตรำมื้อละ  20  บำท
ต่อคน  จ ำนวน 200 วัน เป็นเงิน 992,000 บำท แยกเป็น 
๑.โรงเรียนบ้ำนเมืองน้อยหนองมุข    จ ำนวนนักเรียน  115  คน 
๒.โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ               จ ำนวนนักเรียน    65  คน  
๓.โรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวน  จ ำนวนนักเรียน    68 คน  
 เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24  มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันที่  6 มิถุนำยน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 15   หน้ำ 74   ) 
 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 285,000 บาท 

งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

1. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกประจ าปี 
2564 

จ ำนวน 50,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
โรคไข้เลือดออก ประจ ำปี  2564 (รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำร อบต.เมืองน้อยก ำหนด)  
 -พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 64 ล ำดับที่ 1 

      

2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตน วรขัติย 
ราชนาร ี

จ ำนวน 35,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัข
บ้ำ ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร. 
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี  
(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/โครงกำร อบต.เมืองน้อย 
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ก ำหนด) 
-เป็นไปตำม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120  
ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 4052  
ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 827 
ลงวันที่  1  มีนำคม  2562 
-พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 64 ล ำดับที่ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

เงินอุดหนุนเอกชน       

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้าน 

จ ำนวน 200,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุขหมู่บ้ำนๆละ 20,000 บำท จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 64 ล ำดับที่ 4 
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 160,000 บาท 

งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสาธารณสุขแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

จ ำนวน 110,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัยและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตสำธำรณสุขแก่เกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย   
(รำยละเอียดตำมแผนงำน/โครงกำร ของ อบต.เมืองน้อย ก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 66 ล ำดับที่ 1 

      

2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ ำนวน 50,000 บำท 
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ผู้สูงอายุประจ าปี 2564 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชนผู้สูงอำยุประจ ำปี 2563  (รำยละเอียดตำมแผนงำน/โครงกำร  
ของ อบต.เมืองน้อย ก ำหนด)เป็นไปตำม 
-พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557    
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 66 ล ำดับที่ 2 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,295,180 บาท 

งบบุคลากร รวม 1,459,080 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,459,080 บาท 

เงินเดือนพนักงาน จ ำนวน 951,720 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล          

เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่ง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 429,360 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนรำยเดือน
ให้กับ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   พนักงำนจ้ำงทั่วไป      

      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ ำนวน 36,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว ให้กับ  พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 
 
 
 
 

      

งบด าเนินงาน รวม 679,600 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 103,600 บาท 

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 93,600 บำท 
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน(ผ่อนช ำระเงินกู้เพ่ือปลูกสร้ำงบ้ำน) ของพนักงำน 
ส่วนต ำบล  และผู้มีสิทธิเบิกเงิน ตำมระเบียบ  กฎหมำยก ำหนด   

      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล  และผู้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบ  กฎหมำยก ำหนด 

      

ค่าใช้สอย รวม 326,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา จ ำนวน 66,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเทำ       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ ำนวน 30,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง  ค่ำพำหนะฯลฯ ของพนักงำน 
ส่วนต ำบล   พนักงำนจ้ำง   

      

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ ำนวน 30,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ (นอกจำกค่ำธรรมเนียมใน
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  เช่นค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
สัมมนำต่ำง ๆ เป็นต้น ) 

      

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม  วัสด ุครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและอ่ืนๆฯลฯ 

      

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 

วัสดุส านักงาน จ ำนวน 30,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 100,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  
 

      

  
วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 100,000 บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง       

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์       
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งบลงทุน 

 
รวม 

 
156,500 

 
บาท 

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 106,500 บาท 

  
ครุภัณฑ์การเกษตร       

  
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าซับเมิส จ ำนวน 24,500 บำท 

    

 ค่ำจัดซื้อเครื่องซับเมิส  จ ำนวน  24,500 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องซับเมิส ขนำด 2 แรงม้ำ 11 ใบพัด 
ท่อส่ง 2 นิ้ว (มีกล่องควบคุม) จ ำนวน 1 ชุด  
(ตั้งตำมรำคำท้องตลำด 

      

  
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ ำนวน 11,000 บำท 

    

 ค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง  จ ำนวน  11,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
1.สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที 
2.เป็นเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
3.ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
4.สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด 
5.ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต 
6.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้ 
(ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 2562) 

      

  
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่ง เช็คเนือ้ถนน  จ ำนวน 60,000 บำท 

    

 ค่ำจัดซื้อเครื่องคอริ่ง เช็คเนื้อถนน   
จ ำนวน  60,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอริ่ง โครงเหล็กประกอบ
ติดเครื่องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ ก ำลังเครื่องยนต์5.5 HP ควำมเร็วต่อ
นำท ี800-1,200 r/min ควำมสำมำรถในกำรเจำะ 25-200 mm.(1-8 นิ้ว)
กระบอกเพชร ขนำด 3 นิ้ว ยำว 45 เซนติเมตร(รำคำตั้งตำมท้องตลำด) 

      

  
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

  
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง(Measuring Wheels) จ ำนวน 4,700 บำท 

     ค่ำจัดซื้อล้อวัดระยะทำง(Measuring Wheels) จ ำนวน 4,700 บำท       
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อล้อวัดระยะทำง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 320 มิลลิเมตร 
ขอบล้อยำงหุ้มด้วยยำงเส้นรอบวงยำว 1 เมตร แสดงผลวัดระยะทำง
ได้ 9,999 - 9 เมตร มีขำตั้งสำมำรถพับเก็บได้พร้อมระบบเบรกควบคุมที่มือ
จับ พร้อมหูหิ้ว มำตรวัดแสดงผลหน่วยเป็นเมตรมีปุ่ม RESET ค่ำตัวเลขให้
เป็นศูนย์ ต ำแหน่งโครงสร้ำงยำงล้อท ำด้วยพลำสติกแข็ง มีถุงบรรจุล้อ โครง
ด้ำมท ำด้วยโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน มีขำตั้งสำมำรถพับเก็บได้  สำมำรถวัด
ระยะได้ทั้งระบบเดินหน้ำและถอยหลังเข็มชี้จุดเริ่มต้นกำรวัดระยะ 
(ต้ังรำคำตำมท้องตลำด) 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ ำนวน 6,300 บำท 

    

 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหมึก (inkjet  Printer) ส ำหรับกระดำษ
ขนำด A3  จ ำนวน 6,300  บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet  Printer)  ส ำหรับ
กระดำษ A3  รำคำ 6,300 บำท  
คุณลักษณะพื้นฐำน 
1.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (inkjet) 
2.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 32 หน้ำต่อนำที (ppm)หรือ 14.5 ภำพต่อนำที(ipm) 
4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อย
กว่ำ 20 หน้ำต่อนำที(ppm)หรือ10.4ภำพต่อนำที(ipm) 
5.มีช่องเชื่อมต่อ (interface)  แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 เครื่อง 
6.มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
7.สำมำรถใช้ได้กับ A3 ,A4,Letter ,Legal  และ Custom 
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน พฤษภำคม 2563  ประกำศ ณ วันที่  12  พฤษภำคม  2563 

      

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

เงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) จ ำนวน 30,000 บำท 

 เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง(ค่ำk)   จ ำนวน  30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำk) ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
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1.หนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2532 เรื่อง กำร
พิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง 
2.หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 110  
ลงวันที่ 5 มีนำคม 2561 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

 ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง  จ ำนวน 20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง ตำมระเบียบ ดังนี้ 
1.พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 
3.กฎ กระทรวง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน
ก่อสร้ำง พ.ศ.2560 

      

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,500,000 บาท 

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,500,000 บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

1.โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินบ้านเมืองน้อย หมู่ 8 สายบ้านนายทองใสถึง
คลองส่งน้ าบ้านละทาย 

จ ำนวน 182,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนขึ้นดินบ้ำนเมืองน้อย 
หมู่ 8 สำยบ้ำนนำยทองใสถึงคลองส่งน้ ำบ้ำนละทำย ถนนกว้ำง 4.00 เมตร  
ยำว 860 เมตร หนำเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 1,769 ลูกบำศก์
เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 50 ล ำดับที่ 57 

      

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายหนอง
โหง่ถึงสี่แยก หมู่ 6 

จ ำนวน 250,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สำยหนองโหง่ถึงสี่แยก หมู่ 6  
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ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 110.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่ำ 440.00 ตร.ม. ไหล่ทำงข้ำงละ 0.25 เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 52 ล ำดับที่ 68 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 6 เส้นจากบ้าน
นางจตุพรไปต้นยางถึงทางไปบ้านหนองเทา 

จ ำนวน 223,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนเมืองน้อยหมู่ที่ 6 เส้นจำกบ้ำนนำงจตุพรไปต้นยำงถึงทำงไปบ้ำนหนอง
เทำ ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 98.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 392.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.20 เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2561) หน้ำที่ 51 ล ำดับที่ 62 

      

4.โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 สายหนองเวศ - สวนป่า จ ำนวน 159,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน หมู่ที ่3 สำยหนองเวศ -  
สวนป่ำ  ถนนกว้ำง 3.5 เมตร ยำว 1,500 เมตร หนำเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 1,500 ลูกบำศก์เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 3 

      

5.โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 สายทางหลวงชนบทไปมูล จ ำนวน 114,000 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน หมู่ที่ 9 สำยทำง
หลวงชนบทไปมูล ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 750 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 1,120 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียด
ตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 9 

      

  

6.โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองน้ าเต้า หมู่ 4 สายบ้านหนองน้ าเต้า
หนองไฮ เชื่อม สายหนองน้ าเต้านาค าใหญ่ 

จ ำนวน 202,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินบ้ำนหนอง
น้ ำเต้ำ หมู่ 4 สำยบ้ำนหนองน้ ำเต้ำหนองไฮ เชื่อม สำยหนองน้ ำเต้ำนำค ำ
ใหญ ่ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 900 เมตร หนำเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมำณ
ดินถมไม่น้อยกว่ำ 1,935 ลูกบำศก์เมตร 
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(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 5 

  
7.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองมุข หมู่ 5 เส้นโนนก่อ จ ำนวน 78,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นคำ่ก่อสร้ำงถนนลงหินคลุกบ้ำนหนองมุขหมู่ที่ 5 เส้นโนน
ก่อ ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 342 เมตร ปริมำณหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ 69 ลูกบำศก์เมตร(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 51 ล ำดับที่ 61 

      

  
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 จ ำนวน 68,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ บ้ำนเมืองน้อย หมู่ที ่8 รำงระบำยน้ ำ คสล. ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยำว 28 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 8 

      

  
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 จ ำนวน 136,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ บ้ำน
หนองเทำ หมู่ที่ 9 รำงระบำยน้ ำ คสล. ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยำว 56 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 10 

      

  
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองน้ าเต้า หมู่ที่ 10 จ ำนวน 250,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ บ้ำน
หนองน้ ำเต้ำ หมู่ที่ 10 รำงระบำยน้ ำ คสล. ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยำว 102 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 11 

      

  
11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองน้ าเต้า หมู่ที่ 4 จ ำนวน 48,000 บำท 

    
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ บ้ำน
หนองน้ ำเต้ำ หมู่ที่ 4 รำงระบำยน้ ำ คสล.ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร  
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ลึก 0.30 เมตร ยำว 20 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 4 

  

12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมูที่ 1 
สายหนองยาง-ห้วยหนาด 

จ ำนวน 250,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก
บ้ำนเมืองน้อย หมูที ่1 สำยหนองยำง-ห้วยหนำด ถนน
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 900 เมตร หนำเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมำณดินถมไม่
น้อยกว่ำ 360 ลูกบำศก์เมตร,ปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 180 ลูกบำศก์
เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 1 

      

  

13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 
สายหลังวัดป่าบ้านเมืองน้อย 

จ ำนวน 27,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง
หินคลุกบ้ำนเมืองน้อย หมู่ที่ 6 สำยหลังวัดป่ำบ้ำนเมืองน้อย ถนน
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 119 เมตร ปริมำณดินคลุกไม่น้อยกว่ำ 24 ลูกบำศก์
เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 7 

      

  
14.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายป่าช้าบ้านหนองมุข หมู่ 5 จ ำนวน 172,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำยป่ำช้ำบ้ำน
หนองมุข หมู่ 5 ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 600 เมตร ปริมำณดินถมไม่น้อย
กว่ำ 240 ลูกบำศก์เมตร,ปริมำณหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 120 ลูกบำศก์เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 6 

      

  
15.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 3 สายหนองจ้อก้อ จ ำนวน 91,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 3 สำยหนองจ้อ
ก้อ ถนนกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 320 เมตร ปริมำณหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ 80 ลูกบำศก์เมตร(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 
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เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 2 

  

16.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายแยก
หนองสะพังไปหนองแซง 

จ ำนวน 250,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรปรับปรุงถนนลงหินคลุกสำยบ้ำนโนน
สวน หมู่ที่ 2 สำยแยกหนองสะพังไปหนองแซง  
ช่วงที่ 1 ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 215 เมตร ปริมำณหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ 43 ลูกบำศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 840 เมตร ปริมำณหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ 168 ลูกบำศก์เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด) 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 57 ล ำดับที่ 54 
 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 15,000 บาท 

 
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

 
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 

รายการที่ 1  อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  ตามโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายา
เสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 2564 

จ ำนวน 5,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  ตำมโครงกำรเพ่ือ
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจ ำปี 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 69 ล ำดับที่ 7 

      

  

รายการที่ 2  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรารมย์   ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี  พ.ศ. 2564  อ าเภอกันทรา
รมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

จ ำนวน 10,000 บำท 

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอกันทรำรมย์   ตำมโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดประจ ำปี  พ.ศ. 2564   
อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ    
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 69 ล ำดับที่ 8 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

 
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
1.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจ าปี 2564 จ ำนวน 150,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำน
ยำเสพย์ติด  ประจ ำปี  2564 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและ  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำได้แก่ ค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรตัดสิน ค่ำโล่หรอืถ้วยรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะ เงินหรือของรำงวัล 
ที่มอบให้ผู้ชนะและรองชนะตำมล ำดับ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำ ค่ำชุดกีฬำ
ส ำหรับแข่งขัน ค่ำอุปกรณ์กำรแข่งขัน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องใน
กำรจัดงำน 
ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2)พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 5   หน้ำ 79)    
 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 125,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 125,000 บาท 
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานบุญบ้ังไฟ จ ำนวน 70,000 บำท 

  

 เพ่ือใช้จ่ำยเป็นโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดงำนบุญบั้งไฟ  ประจ ำปี 2564 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วม
ประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำรำงวัลประกวดบั้งไฟ ค่ำรำงวัล
ประกวดขบวนบั้งไฟ  ค่ำกรรมกำรตัดสิน ค่ำเครื่องเสียง ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องตำมโครงกำร  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำร
จัดงำน รวมค่ำติดต้ังและค่ำร้ือถอนเชน่ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง 
เต้นท์ เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย ฯลฯ   
ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 3   หน้ำ 78   ) 

      

 
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดวันออกพรรษา จ ำนวน 55,000 บำท 

  

 เพ่ือใช้จ่ำยเป็นโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดวันออก
พรรษำ  ประจ ำปี 2563  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
สถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำร
จัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง 
เต้นท์ เวท ี ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยฯลฯ 
ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
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แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนำท้องถิ่นปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับที่ 2   หน้ำ 78   ) 
 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

 
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 

รายการที่ 1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแก้ไขการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ
รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันภาวะโลกร้อน 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงแก้ไขกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งท่องเที่ยว  และปรับปรุงทัศนียภำพรวมทั้ง
สนับสนุนกำรป้องกันภำวะโลกร้อน   (รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำร อบต.เมืองน้อยก ำหนด)เป็นไปตำม  -พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 82 ล ำดับที่ 3 

      

 

รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและส่งเสริมอำชีพเกษตรตำมแนวทำง
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง(รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำร อบต.เมืองน้อยก ำหนด)เป็นไปตำม 
-พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 61 ล ำดับที่ 6 

      

 
รายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆใน จ ำนวน 30,000 บำท 
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ต าบลเมืองน้อย(โครงการไถ่กลบต่อซัง) 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ 
(โครงกำรไถ่กลบต่อซัง)ในต ำบลเมืองน้อย (รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำร อบต.เมืองน้อยก ำหนด)เป็นไปตำม 
-พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) )หน้ำ 62 ล ำดับที่ 10 

      

 

รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลเมืองน้อย) 

จ ำนวน 35,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)(ฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่นต ำบลเมืองน้อย)   (รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/โครงกำร อบต.
เมืองน้อยก ำหนด)เป็นไปตำม 
-พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) )แก้ไข/เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)พ.ศ. 2562 หน้ำ 5 ล ำดับที่ 11 

      

 
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

 
วัสดุการเกษตร จ ำนวน 15,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรต่ำงๆ ฯลฯ 
 -พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
 
 

      

แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 538,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 538,000 บาท 

 
ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
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ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองน้อย ม.6 จ ำนวน 66,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลประปำหมู่บ้ำน บ้ำนเมืองน้อย ม.6       

 
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเทา ม.3 จ ำนวน 66,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลประปำหมู่บ้ำน บ้ำนหนองเทำ ม.3       

 
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ าเต้า ม.4,10 จ ำนวน 66,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลประปำหมู่บ้ำน  
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ ม.4,10 

      

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องสูบน้ ำ,ปั้ม
น้ ำ ฯลฯ 

      

 
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ ำนวน 30,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       

 
วัสดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืน       

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท 

 
ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 250,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับระบบประปำหมู่บ้ำนที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
 
 
 
 
 
 
 

      

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 9,382,594 บาท 

 
งบกลาง รวม 9,382,594 บาท 

 
งบกลาง รวม 9,382,594 บาท 

 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 127,512 บำท 
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 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยจ ำนวน      96,738      บำท 
 -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนเมืองน้อย จ ำนวน  30,774   บำท 

      

 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 5,100 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       

 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ ำนวน 6,616,880 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำร  สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ)   

      

 
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ ำนวน 2,316,000 บำท 

  
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร(เงินอุดหนุนส ำหรับ
เบี้ยยังชีพคนพิกำร) 

      

 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 6,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ (เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำร  สงเครำะห์เบี้ยยังชีพของผู้ป่วย
เอดส์)   จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 500 บำท/เดือน 

      

 
ส ารองจ่าย จ ำนวน 70,000 บำท 

  

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกำรใช้จ่ำยในกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของ อบต. ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้กรณี  ฉุกเฉินหรือใช้จ่ำยได้ตำม
ระเบียบกฎหมำย  ที่ได้ก ำหนดให้ใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณประเภทนี้ 

      

 
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ ำนวน 2,000 บำท 

  

 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจรที่ประชำชนได้รับ 
ประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้งจรำจร กระบองไฟจรำจร กรวยจรำจร แผงกั้น
จรำจร แผงพลำสติกใส่น้ ำ เสื้อจรำจร ยำงชะลอควำมเร็วรถ เป็นต้น 

      

  
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ ำนวน 70,000 บำท 

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ลง
วันที่ 18 ตุลำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
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ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

  
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 169,102 

บำท 
 


