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การจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
1. บริหารทั่วไป 
 

1.1. บริหารงานทั่วไป 
         
 
 
 

1.1.1 งานบริหารทั่วไป 
 
 
 

- การบริหารงานทั่วไป 
- การบริหารงานบุคคล 
- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
  และประมวลผลข้อมูลทั่วไป 
  ขององค์กร 
- กิจการทะเบียน 
- การปกครอง 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การร้องทุกข์ ร้องเรียน 
- การประสานงาน 
- กิจการสภา 
- การเลือกต้ัง 
- การจัดทําคําสั่งประกาศ 
- การพัฒนาบุคลากร 

ฯลฯ 
 

  1.1.2 งานวางแผนสถิติ
        และวิชาการ 
          
 

- งานวิชาการและแผน 
- การจัดทํางบประมาณ 
- การติดตามผลการ 
   ดําเนินงานตามงบประมาณ 
- การวิเคราะห์การใช้จ่าย 
   งบประมาณ 
- การจัดเก็บและวิเคราะห์  
   ข้อมูลสถิติฯ     

ฯลฯ 
 
 
 

  1.1.3 งานบริหาร - การเบิกจ่าย 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
        งานคลัง 
 

- การพัสดุ 
- การทรัพย์สิน 
- สถิติการเงินและการคลัง 
- การตรวจสอบบัญชี 
- การพัฒนารายได้ 
- การจัดเก็บรายได้ 
- การซ่อมแซม บํารุงรักษาพัสดุ 
- กิจกรรมทางวิชาการ 
   ด้านการเงิน การคลัง  
   และการบัญชี 
- แผนที่ภาษีและทะเบียน 
   ทรัพย์สิน 

ฯลฯ 
 

 1.2 การรักษาความ 
     สงบภายใน 
 

1.2.1 งานบริหารทั่วไป 
        เก่ียวกับการ 
        รักษาความสงบ 
        ภายใน 
          
 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารทั่วไป  
- การวางแผนป้องกันภัย 
- การประชาสัมพันธ์ 
   ป้องกันภัย 

ฯลฯ 
 

  1.2.2 งานเทศกิจ 
 

- การบริหารและบังคับ 
   การเทศกิจ 
- กิจกรรมด้านนิติการ 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย 
- การบังคับให้เป็นไปตาม 
   กฎหมายท้องถิ่น  
- การรักษาความปลอดภัย   
   สถานที่อาคาร   

ฯลฯ 
  1.2.3 งานป้องกันภัย - การป้องกันและบรรเทา 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
         ฝ่ายพลเรือน 
         และระงับ 
         อัคคีภัย    
 

   สาธารณภัย   
- การดําเนินการระงับ 
   และบรรเทาสาธารณภัย 
- การป้องกันอัคคีภัย 
- ศูนย์วิทยุสื่อสาร 

ฯลฯ 
 

2. บริการชุมชน 
    และสังคม 
     

 

2.1 การศึกษา 
 

2.1.1 งานบริหารทั่วไป 
         เก่ียวกับ 
         การศึกษา   
 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารทั่วไป 
- การบริหารการศึกษา 
- การวางแผน และสถิติ   
- การเงินและบัญชี 

ฯลฯ 
 

  2.1.2 งานระดับก่อน 
         วัยเรียนและ 
         ประถมศึกษา     
          
 

- งานโรงเรียน   
- งานนิเทศน์ 
- กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- การบริการผลิตสื่อการสอน  

ฯลฯ 
 

  2.1.3 งานระดับ 
         มัธยมศึกษา     
 

- งานโรงเรียน   
- งานนิเทศน์   
- กิจการนักเรียน   
- การบริการผลิตสื่อการสอน 

ฯลฯ 
 

  2.1.4 งานศึกษา 
        ไม่กําหนดระดับ   
          
 

- การศึกษานอกโรงเรียน   
- งานกิจกรรมนักเรียน   
- การนิเทศน์   
- การบริการสนับสนุนการศึกษา    

   - กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
- การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร 
- การศึกษาอ่ืนๆ 

ฯลฯ 
 

 2.2 สาธารณสุข    
       
 

2.2.1 งานบริหารทั่วไป 
        เก่ียวกับ 
        สาธารณสุข      
 

- การบริหารงานบุคคล  
- การบริหารทั่วไป 

ฯลฯ 
 

  2.2.2 งานโรงพยาบาล   
          
 

- การรักษาพยาบาล   
- การเภสัชกรรม   
- งานทันตสาธารณสุข   
- งานเวชกรรมสังคม  
- งานบริการส่งเสริมอนามัย   
- งานสถานพักฟ้ืน 
- การชันสูตรและรังสีวิทยา 
- การป้องกันและบําบัด 
   ยาเสพติด 
- การป้องกันและบําบัด 
   โรคเอดส์ 

ฯลฯ 
  2.2.3 งานบริการ 

        สาธารณสุข 
        และงาน 
        สาธารณสุขอ่ืน  
 

- การบริการสาธารณสุข 
- งานสาธารณสุขอ่ืน   
- งานวิจัยสาธารณสุข 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

  2.2.4 งานศูนย์บริการ - การให้บริการรักษาพยาบาล 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
         สาธารณสุข 
 

   ในและนอกสถานที่ 
- การวางแผนควบคุมการ 
   ปฏิบัติงานและประเมินผล 
   ตามแผน 
                ฯลฯ 
 

 2.3 สังคมสงเคราะห์  
       
 

2.3.1 งานบริหารทั่วไป 
        เก่ียวกับสังคม 
        สงเคราะห์   
          

- การบริหารงานบุคคล  
- การบริหารทั่วไป 
- การบริการสาธารณะ 
- การวางแผนสถิติ 
   ด้านสังคมสงเคราะห์ 

ฯลฯ 
 

  2.3.2 งานสวัสดิการ 
        สังคมและ 
        สังคมสงเคราะห์  
 

- การสังคมสงเคราะห์ 
- การสวัสดิภาพเด็ก 
   และเยาวชน   
- การสวัสดิการสังคม   
- การสงคราะห์ผู้สูงอายุ 

ฯลฯ 
 

 2.4 เคหะและชุมชน    
 

2.4.1 งานบริหารทั่วไป 
         เก่ียวกับเคหะ 
         และชุมชน 
 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารทั่วไป 
- การวางแผนสถิติ 

ฯลฯ 
 

  2.4.2 งานไฟฟ้าถนน   
          

- การวิศวกรรม   
- การสาธารณูปโภค   
- งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ  

ฯลฯ 
 

  2.4.3 งานสวนสาธารณะ   - การก่อสร้างปรับปรุง 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
    ดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

- สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ 
ฯลฯ 

 
  2.4.4 งานกําจัดขยะ 

         มูลฝอยและ 
         สิ่งปฏิกูล 
          

- ระบบการรักษา 
   ความสะอาด 
- ระบบการจัดเก็บ 
   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ฯลฯ 
 

  2.4.5 งานบําบัดนํ้าเสีย 
 

- ระบบควบคุมบําบัดนํ้าเสีย 
- ระบบการรักษาความ 
   สะอาดคูคลอง ระบายนํ้า 

ฯลฯ 
 

 2.5 สร้างความเข้มแข็ง 
     ของชุมชน 
 

2.5.1 งานบริหารทั่วไป 
 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารทั่วไป 
- การจัดต้ังประชาคม 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การจัดเก็บสถิติข้อมูล 

ฯลฯ 
 

  2.5.2 งานส่งเสริม 
         และสนับสนุน 
         ความเข้มแข็ง 
         ชุมชน 
 

- การจัดประชุมสัมมนา 
- กิจกรรมการให้ความรู้ 
   ทางด้านวิชาการ 
- การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้ 
   เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา  
   ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน   
   เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ 
   อาชญากรรม  ฯลฯ 

   - การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
   ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต   
   เช่น  การส่งเสริมอาชีพ  
   การส่งเสริมสุขภาพอนามัย   
   การสงเคราะห์ประชาชน 
   ผู้ด้อยโอกาส 

ฯลฯ 
 

 2.6 การศาสนา 
      วัฒนธรรม   
      และนันทนาการ   
 

2.6.1 งานบริหารทั่วไป 
         เก่ียวกับศาสนา 
         วัฒนธรรมและ 
         นันทนาการ 
          

- การบริหารงานบุคคล  
- การบริหารทั่วไป  
- งานวางแผน 

ฯลฯ 
 
 

  2.6.2 งานกีฬาและ 
         นันทนาการ    
           
 

- การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  
- งานมวลชนด้านกีฬา 
   และนันทนาการ   

ฯลฯ 
 

  2.6.3 งานศาสนา  
        วัฒนธรรม 
        ท้องถิ่น      
 

- ส่งเสริมการศาสนา 
- ฌาปนกิจสถาน   
- อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
- ประเพณีท้องถิ่น 
- อนุรักษ์โบราณสถาน  
   โบราณวัตถุ และงานศิลป์ 
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- งานปลูกฝังจิตสํานึก 

ฯลฯ 
 
 

  2.6.4 งานวิชาการ - ประชาสัมพันธ์ 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
         วางแผนและ 
         ส่งเสริมการ 
         ท่องเที่ยว    
          
 

   การท่องเที่ยว   
- ให้บริการท่องเที่ยว 
- งานวางแผนเพ่ือส่งเสริม 
   การท่องเที่ยว 
- อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  

ฯลฯ 
 

3. การเศรษฐกิจ  
 

3.1 อุตสาหกรรม 
      และการโยธา 
 

3.1.1 งานบริหารทั่วไป  
         เก่ียวกับ 
         อุตสาหกรรม 
         และการโยธา 
           
 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงานทั่วไป 
- งานวางแผน 

ฯลฯ  
 

  3.1.2 งานก่อสร้าง 
         โครงสร้าง 
         พ้ืนฐาน 
          
 

- งานสํารวจออกแบบ   
- งานควบคุมการก่อสร้าง   
- งานตรวจสอบการก่อสร้าง   
- งานศูนย์เครื่องจักรกล 
- งานควบคุมอาคารผังเมือง 
- งานควบคุมการซ่อมบํารุง 
   ทาง/เครื่องจักร 

ฯลฯ 
 

 3.2. การเกษตร 
        
 

3.2.1 งานส่งเสริม 
         การเกษตร 
 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารทั่วไป 
- งานวางแผนส่งเสริม 
   การเกษตร 
- งานวิชาการให้บริการ 
   ด้านวิชาการการเกษตร 
- งานสวัสดิการการเกษตร 

 
   - งานส่งเสริมความรู้ 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
   การเกษตร 
- ส่งเสริมพืชผักสวนครัว 
   และผลไม้  

ฯลฯ 
 

  3.2.2 งานอนุรักษ์ 
         แหล่งนํ้า 
         และป่าไม้ 
 

- ป่าไม้ชุมชน 
- ขุดลอกแหล่งนํ้าคูคลอง 
   เพ่ือการเกษตร 

ฯลฯ 
 

 3.3 การพาณิชย์    
 

3.3.1 งานกิจการ 
        สถานธนานุบาล   
 

- งานกิจการสถานธนานุบาล 
ฯลฯ 

 
  3.3.2 งานกิจการ 

        ประปา 
          

- งานผลิต   
- งานจําหน่ายและบริการ  
- งานมาตราวัดนํ้า   
- งานธุรการ   
- งานการเงินและบัญชี 

ฯลฯ 
 

  3.3.3 งานตลาดสด 
 

- งานจัดระเบียบตลาดสด 
- การบริหารงานตลาดสด 

ฯลฯ 
 

  3.3.4 งานโรงฆ่าสัตว์ 
 

- การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ 
ฯลฯ 

 
 
 
 

4. การดําเนินงาน 4.1 งบกลาง 4.1.1 งบกลาง - การชําระหน้ีเงินกู้ 
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ด้าน แผนงาน งาน 
งานย่อย/กิจกรรม 

ที่ปฏิบัติ 
   อ่ืน 
 

     และดอกเบ้ีย 
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
- เงินสํารองจ่าย 
- เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 
- บําเหน็จ/บํานาญ 

ฯลฯ 
 

 
หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระที่จะพิจารณาต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานและงาน 

                  ดังกล่าวข้างต้น ได้ตามอํานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและฐานะการคลังของแต่ละแห่ง 
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การจําแนกหมวดและประเภทรายรบั  
สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําป ี

 
  รายรับ สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี มีรายรับประกอบด้วย รายได้ โดยจําแนก
ออกเป็นดังนี้ 
  1. รายได้จัดเก็บเอง 
      1.1 หมวดภาษีอากร คือ รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจ
จัดเก็บ หรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้ 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดภาษีอากร  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 (2) ภาษีบํารุงท้องที่
 (3) ภาษีป้าย
 (4) อากรการฆ่าสัตว์
 (5) อากรรังนกอีแอ่น
 (6) ภาษีบํารุง อบจ. จากการค้ายาสูบ
 (7) ภาษีบํารุง อบจ. จากการค้านํ้ามัน/ก๊าซ
  
 
      1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต คือ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่
บางส่วนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต  

(1) ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้พักโรงแรม
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ 
     และจําหน่ายเน้ือสัตว์ 

- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์  
  และการฆ่าสัตว์ 
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

 (3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรอง
    ให้จําหน่ายเน้ือสัตว์ 

 (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
     การขายสุรา 

 (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
 (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ

    จอดยานยนต์ 
- ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

 (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - ค่าธรรมเนียมในการตรวจ
   แบบแปลนก่อสร้างหรือ 
   ดัดแปลงอาคาร 
- ค่าธรรมเนียมใบรับรอง 
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
  หรือใบรับรอง 
- ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 

 (8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
 (9) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
 (10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง

     การแจ้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือ 
     สะสมอาหาร 

 (11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน
       และฌาปนสถาน 

- ค่าธรรมเนียมการจัดต้ัง
   สุสานและฌาปนสถาน 
- ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ 
   สุสานและฌาปนสถาน 
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนญุาต 
- ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 

 (12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ัง
       แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว 
       เพ่ือการโฆษณา 

 (13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร - ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่
- ค่าธรรมเนียมการคัดและรบัรอง
   สําเนาทะเบียนราษฎร 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

  - ค่าธรรมเนียมการคัดและรบัรอง
   รายการข้อมูลทะเบียนประวัติ 
- ค่าธรรมเนียมการขอสําเนา 
  ทะเบียนบ้าน กรณีชํารุดสญูหาย 

 (14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
      ประชาชน 
 

- ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
   ประจําตัวประชาชน 
- ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน 
- ค่าธรรมเนียมการตรวจ 
   และคัดสําเนารายการ 
- ค่าธรรมเนียมการคัดและรบัรอง
   สําเนารายการบัตรประจําตัว 
   ประชาชน 

 (15) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/
        ใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 (16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
 (17) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําสัตว์
 (18) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย

       ที่ดินมาตรา 9  
 (19) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต

       เป็นผู้มสีทิธิทํารายงานผลกระทบ 
       สิ่งแวดลอ้ม 

 (20) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
       ทํารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 (21) ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาต
      เป็นผู้ควบคุม 

 (22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
 (23) ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาต

       เป็นผู้รับจ้างให้บริการ 
 (24) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจา้งให้บริการ
 (25) ค่าธรรมเนียมการแพทย์
 (26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

       รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

 (27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย
 (28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าทิ้ง
 (29) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
 (30) ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
 (31) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ
 (32) ค่าปรับผูก้ระทําความผิดกฎหมาย

       การจัดระเบียบจอดยานยนต์ 
 (33) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายจราจร

       ทางบก 
 (34) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมาย

       การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 (35) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายรักษาความ

       สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      ของบ้านเมือง 

 (36) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมาย
       การทะเบียนราษฎร 

 (37) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมาย
       บัตรประจําตัวประชาชน 

 (38) ค่าปรบัผูก้ระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
 (39) ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมาย

       โรคพิษสุนัขบ้า 
 (40) ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย

        และข้อบังคับท้องถิ่น 
 (41) ค่าปรับการผิดสัญญา
 (42) ค่าปรับผูก้ระทําความผิด  

       ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
 (43) ค่าปรับอ่ืนๆ
 (44) ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

       หรือมลูฝอย 
 (45) ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล

       หรือมลูฝอย 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

 (46) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับ
       กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 (47) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่าย
       อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
       ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
       200 ตารางเมตร 

 (48) ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือ
       ทางสาธารณะ 

 (49) ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน
 (50) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร - ค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง

- ค่าใบอนุญาตดัดแปลง 
- ค่าใบอนุญาตรื้อถอน 
- ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 
- ค่าใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ 
- ค่าใบอนุญาตโฆษณา 
   ทํานองการค้า 

 (51) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณา
        โดยใช้เครื่องขยายเสียง 

 (52) ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ
 

 
      1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน คือ รายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะ
เป็นดอกเบ้ียหรือเงินปันผลและจากการให้เช่าหรือให้บริการ หรือค่าตอบแทนในทรัพย์สิน หรือสถานที่ หรือที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (1) ค่าเช่าที่ดิน  
 (2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ - ค่าเช่าห้องแถว 

- ค่าเช่าอาคาร 
- ค่าเช่าตลาด 
- ค่าเช่าโรงมหรสพ 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

  - ค่าเช่าร้านแผงลอย 
- ค่าเช่าที่ต้ังวางขายของในตลาด 
- ค่าเช่าและค่าบริการ 
   ส้วมสาธารณะ 
- ค่าเช่าเคร่ืองจักรกล 
- ค่าเช่าท่าเทียบเรือ 
- ค่าเช่าที่ฝากรถ 
- ค่าเช่าเรือจักรยานน้ํา 
- ค่าบริการจากสระว่ายนํ้า 
- ค่าบริการสําหรับบําบัดนํ้าเสีย 
- ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืน 
- ค่าเช่าเขตทางหลวงท้องถิ่น 

 (3) ดอกเบ้ีย - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
- ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนต่างๆ 

 (4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ - เงินปันผลจากการลงทุน
 (5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
 (6) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ

 
 
      1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ คือ รายได้อันเกิดจากการสาธารณูปโภค
และหรือการพาณิชย์ใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดรายได้จาก (1) เงินช่วยเหลือจากการประปา
สาธารณูปโภค 
และการพาณิชย์ 

(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

 (3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการ
   เดินรถประจาํทางหรือขนส่ง 
- เงินช่วยเหลือจากการจําหน่าย 
   เน้ือสัตว์ 
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หมวด ประเภท รายละเอียด 

  - เงินช่วยเหลือจากกิจการ
  จําหน่ายเน้ือสัตว์ 

 (4) รายได้หรอืเงินสะสมจากการโอนกจิการ
     สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 

 (5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม
 (6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 (7) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ

 
 
      1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด คือ รายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึ่งหมวดใด
ดังกล่าวข้างต้น หรือมีระเบียบคําสั่งกําหนดให้อยู่ในหมวดน้ี 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  (1) ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์
 (2) ค่าจําหน่ายเศษของ
 (3) เงินที่มีผู้อุทิศให้
 (4) ค่าขายแบบแปลน
 (5) ค่าเขียนแบบแปลน
 (6) ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง
 (7) ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
 (8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
 (9) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

 
 
      1.6 หมวดรายได้จากทุน คือ รายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสามารถจําหน่ายได้ตามท่ีระเบียบกฎหมายให้อํานาจไว้ 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดรายได้จากทุน (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(2) รายได้จากทุนอ่ืนๆ 
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  2. ภาษีจัดสรร  หมายถึง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดภาษีจัดสรร  (1) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์    
 (2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
 (3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ

    ร้อยละ 5 
 (4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรร

    รายได้ฯ 
 (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 (6) ภาษีสุรา
 (7) ภาษีสรรพสามิต
 (8) ภาษีการพนัน
 (9) ภาษียาสูบ
 (10) อากรประมง
 (11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม

       ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 (12) ค่าภาคหลวงแร่
 (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
 (14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย

       อุทยานแห่งชาติ 
 (15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

       นิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 (16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร

      ประมง 
 (17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล
 (18) ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ
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  3. เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 

หมวด ประเภท รายละเอียด 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ชื่อการจัดสรรจะ 

(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท. 
     ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

 

เปลีย่นแปลงตาม
ประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการ
     ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
     เลือกทํา 
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การจําแนกหมวด (งบ) ประเภทรายจ่าย 
สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 
  รายจ่ายตามงบประมาณจําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลาง และรายจ่าย
ตามแผนงาน 

  รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระผูกพันต้องจ่ายและ
เป็นรายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ เบิกจ่าย ได้แก่ รายจ่ายดังต่อไปน้ี 
 

งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

งบกลาง   (1) ค่าชําระหน้ีเงินต้น ชําระเงินต้น สัญญา…...................
จํานวน..................................บาท 

 (2) ค่าชําระดอกเบ้ีย ชําระดอกเบ้ีย สัญญา…...............
จํานวน..................................บาท

 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 (4) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย

     เฉพาะการประปา 
 (5) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย

     เฉพาะการสถานธนานุบาล 
 (6) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย

     เฉพาะการโครงการอ่ืน 
 (7) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

(8) เบ้ียยังชีพคนพิการ 
 กรณีเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  ไม่ต้องนํามาตราเป็นงบประมาณ 
  รายจ่าย 

 (9) เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 (10) สํารองจ่าย รายจ่ายที่ ต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณี

ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน 

 (11) รายจ่ายตามข้อผูกพัน เช่น เงินสมทบ สปสช. ค่าบํารุง
สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฯลฯ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

 (12) เงินช่วยพิเศษ
  
บําเหน็จ/บํานาญ (1) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

     ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

 (2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
 (3) เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ
 (4) เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน
 (5) เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการ

    ถ่ายโอน 
 (6) เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู
 (7) เงินช่วยพิเศษผูร้ับบํานาญพนักงานครู

    (ชคบ.)  
 (8) ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ
 (9) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
 (10) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
 (11) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

      ข้าราชการ (กบข.) 
 (12) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

      ลูกจ้างประจํา (กสจ.) 
 (13) โครงการเกษียณอายุราชการ

       ก่อนกําหนด 
 

 
  รายจ่ายตามแผนงาน หมายถึง รายจ่ายซึ่งกําหนดรายละเอียดหมวดรายจ่ายไว้ในงานหรือ
โครงการตามแผนงานสําหรับหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ได้แก่ รายจ่ายดังต่อไปน้ี 

  1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่
กําหนดให้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
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งบ/หมวด ประเภท รายละเอียด 

งบบุคลากร   
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว) 

 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (1) เงินเดือนนายก/รองนายก
 (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง

     นายก/รองนายก    
 (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ

     นายก/รองนายก 
 (4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/

     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 (5) เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (6) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (7) เงินค่าตอบแทนอ่ืน
  
เงินเดือน (ฝา่ยประจํา) (1) เงินเดือนพนักงาน - เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

   ประจําปี 
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 
  ส่วนท้องถิ่นประจําปี 

 (2) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน - เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว
- เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามาลายู 
   (พ.ภ.ม.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ 
   (พ.ส.ร.) 
- เงินเพ่ิมประจําตําแหน่งที่ต้อง  
  ฝ่าอันตรายเป็นปกติ 

ฯลฯ 
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งบ/หมวด ประเภท รายละเอียด 

 (3) เงินประจําตําแหน่ง
 (4) เงินวิทยฐานะ
 (5) ค่าจ้างลูกจา้งประจํา - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 

- เงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา 
 (6) เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา - เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว

- เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ 
  (พ.ส.ร.) 

 (7) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
  พนักงานจ้าง 

 (8) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง - เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว
- เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามาลายู 
  (พ.ภ.ม.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูร้บ 
  (พ.ส.ร.) 
- เงินเพ่ิมประจําตําแหน่งที่ต้อง 
  ฝ่าอันตรายเป็นปกติ 

ฯลฯ 
 (9) เงินเบ้ียกันดาร
 (10) เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน - เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน

- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 
  ถ่ายโอน 

 (11) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน - เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว
- เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามาลายู 
  (พ.ภ.ม.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูร้บ 
  (พ.ส.ร.) 
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งบ/หมวด ประเภท รายละเอียด 

  - เงินเพ่ิมประจําตําแหน่ง
  ที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 

ฯลฯ 
 (12) เงินอ่ืนๆ
  
 

  2. งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย 
      2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

งบ/หมวด ประเภท รายละเอียด 

งบดําเนินงาน  
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ) 

 

ค่าตอบแทน   (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
     ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
  ด้านการรักษาความเจ็บป่วย 
  นอกเวลาราชการ  
  และในวันหยุดราชการ 
  (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
  เป็นกรณีพิเศษ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  ตรวจการจ้าง 
- ค่าตอบแทน อปพร. 
- เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
  ในการเลือกต้ัง 
- เงินรางวัล 
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย 
  เป็นครั้งคราว 

ฯลฯ 
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งบ/หมวด ประเภท รายละเอียด 

 (2) ค่าเบ้ียประชุม
 (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

     นอกเวลาราชการ 
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
  นอกเวลาราชการ 

 (4) ค่าเช่าบ้าน
 (5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 (6) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 (7) เงินช่วยเหลือบุตร
  
 
      2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค 
สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
  หมายเหตุ     
  1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
  2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
      (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
      (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
       (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการช่ัวคราว เพ่ือกรณีในลักษณะ
มิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างช่ัวคราว 
  3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า 
ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

ค่าใช้สอย   (1) รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
- ค่าซักฟอก 
- ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
- ค่าระวางบรรทุก 
- ค่าเช่าทรัพย์สิน  
  (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ 
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- ค่าเบ้ียประกัน 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
  ตามคําพิพากษา 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าติดต้ังไฟฟ้า  
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอก
สถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั ้ง
หม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า 
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและ  
ติด ต้ั ง อุปกรณ์ ไฟ ฟ้า เ พ่ิม เ ติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกําลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา 
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - ค่าติดต้ังประปา 
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา 
รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ
การประปา 
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา
และติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา 
การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์ 
- ค่าติดต้ังโทรศัพท์ 
   ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเคร่ือง 
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเคร่ือง 
โทรศัพท์ภายใน  
- ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ 

ฯลฯ 
 (2) รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง

หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รฐัพิธี 

ฯลฯ 
 (3) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

    ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
  จัดนิทรรศการ ประกวด 
  การแข่งขัน 
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 
  นักเรียนเยาวชนและประชาชน 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

        
 

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   และสมัมนา 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  ไปราชการในราชอาณาจักร  
  และนอกราชอาณาจักร เช่น  
  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  
  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง 
  ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ 
  ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าเบ้ียเลี้ยงพยาน 
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  
   กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย  
  หรือค่าสินไหมทดแทน 

ฯลฯ 
 (4) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

      (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษา 
      เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
 

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใ ช้สอย  ส่วนกรณีที่ องค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น
ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี  
  ๑ .  ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  ๒. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุ 
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      2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลื้อง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 
   1. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บาท 
   3. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท 
   4. รายจ่ายเพ่ือปรับปรุง ที่ดิน ให้มีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นและมีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
   5. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 50,000 บาท 
   6. รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่
รวมถึงค่าจัดหาเคร่ืองยนต์ใหม่เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์  
   รายจ่ายตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง   
 

งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

ค่าวัสดุ  (1) วัสดุสํานักงาน - โต๊ะต่างๆ 
- เก้าอ้ีต่างๆ 
- ตู้ต่างๆ 
- กระดาษ 
- หมึก 
- ดินสอ 
- ปากกา 
- ไม้บรรทัด 
- ยางลบ 
- คลิป 
- เป๊ก 
- เข็มหมุด 
- เทป พี วี ซี แบบใส 
- กระดาษคาร์บอน 
- กระดาษไข 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - นํ้ายาลบกระดาษไข 
- ลวดเย็บกระดาษ 
- กาว 
- แฟ้ม 
- สมุดบัญชี 
- สมุดประวัติข้าราชการ 
- แบบพิมพ์ 
- ชอล์ก 
- ผ้าสําล ี
- แปรงลบกระดาน 
- ตรายาง 
- ซอง 
- ธงชาติ 
- สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ 
   หรือจ้างพิมพ์ 
- ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
- นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง 
- ขาต้ัง (กระดานดํา) 
- ที่ถูพ้ืน 
- ตะแกรงวางเอกสาร 
- นํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชน 
  ในสํานักงาน  
- เครื่องตัดโพม 
- เครื่องตัดกระดาษ 
- เครื่องเย็บกระดาษ 
- กุญแจ 
- ภาพเขียน, แผนที ่
- พระบรมฉายาลักษณ ์
- แผงปิดประกาศ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - กระดานดํา รวมถึง  
  กระดานไวท์บอร์ด 
- แผ่นป้ายช่ือสํานักงาน หรือ 
  หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร 
  หรือแผ่นป้ายต่างๆ 
- มู่ลี,่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
- พรม (ต่อผืน) 
- นาฬิกาต้ังหรือแขวน 
- เครื่องคํานวณเลข (Calculator) 
- หีบเหล็กเก็บเงิน 
- พระพุทธรูป 
- พระบรมรูปจําลอง 
- แผงกั้นห้อง (Partition) 
- กระเป๋า 

ฯลฯ 
 (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ฟิวส์ 

- เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
- เทปพันสายไฟฟ้า 
- สายไฟฟ้า 
- ปลั๊กไฟฟ้า 
- สวิตช์ไฟฟ้า 
- หลอดไฟฟ้า 
- หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์ 
   และช้ินส่วนวิทยุ 
- ลูกถ้วยสายอากาศ 
- รีซีสเตอร ์
- มูฟว่ิงคอยส์ 
- คอนเดนเซอร์ 
- ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์
- เบรกเกอร์ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - สายอากาศหรือเสาอากาศ
  สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,   
  จานรับสญัญาณดาวเทียม 
- โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน 
- หม้อแปลงไฟฟ้า  
   (Step-Up, Step-Down) 
- ลําโพง 
- ไมโครโพน 
- ขาต้ังไมโครโพน                     
- ผังแสดงวงจรต่างๆ 
- แผงบังคับทางไฟ 
- ไฟฉายสปอตไลท์ 
- หัวแร้งไฟฟ้า 
- เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า 
- เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
- เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
- มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
- เครื่องประจุไฟ 
- เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
- เครื่องสัญญาณเตือนภัย 
- เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม 

ฯลฯ 
 (3) วัสดุงานบ้านงานครัว - แปรง 

- ไม้กวาด 
- เข่ง 
- มุ้ง 
- ผ้าปูที่นอน 
- ปลอกหมอน 
- หมอน 
- ผ้าห่ม 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - ผ้าปูโต๊ะ 
- ถ้วยชาม 
- ช้อนส้อม 
- แก้วนํ้าจานรอง 
- กระจกเงา 
- นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน 
- ถาด 
- โอ่งนํ้า 
- ที่นอน 
- มีด 
- กระโถน 
- เตาไฟฟ้า 
- เตานํ้ามัน 
- เตารีด 
- เครื่องบดอาหาร 
- เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
- เครื่องป้ิงขนมปัง 
- กระทะไฟฟ้า 
- หม้อไฟฟ้า รวมถึง  
  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
- กระติกนํ้าร้อน 
- กระติกนํ้าแข็ง 
- ถังแก๊ส    
- ไมโครเวฟ   

ฯลฯ 
 (4) ค่าอาหารเสริม (นม)
 (5) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 (6) วัสดุก่อสรา้ง - ไม้ต่างๆ  

- นํ้ามันทาไม้ 
- ทินเนอร์ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - สี
- แปรงทาสี 
- ปูนซีเมนต์ 
- ปูนขาว 
- ทราย 
- อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
- กระเบ้ือง 
- สังกะสี 
- ตะปู 
- ค้อน 
- คีม 
- ชะแลง 
- จอบ 
- เสียม 
- สิ่ว 
- ขวาน 
- สว่าน 
- เลื่อย 
- กบไสไม้ 
- เหล็กเส้น 
- เครื่องวัดขนาดเล็ก  
  เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง 
- ท่อนํ้าบาดาล 
- ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา 
- ท่อต่างๆ 
- โถส้วม 
- อ่างล้างมือ 
- ราวพาดผ้า 

ฯลฯ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

 (7) วัสดุยานพาหนะและขนสง่ - แบตเตอรี่ 
- ยางนอก 
- ยางใน 
- สายไมล ์
- เพลา 
- ตลับลูกปืน 
- นํ้ามันเบรก 
- อานจักรยาน 
- หัวเทียน 
- ไขควง 
- นอตและสกร ู
- กระจกมองข้างรถยนต์ 
- หม้อนํ้ารถยนต์ 
- กันชนรถยนต์ 
- เบาะรถยนต์ 
- ฟิลม์กรองแสง 
- เข็มขัดนิรภัย 
- แม่แรง 
- กุญแจปากตาย 
- กุญแจเลื่อน 
- คีมล็อค 
- ลอ็คเกียร์ 
- ล็อคคลัตช์ 
- กระจกโค้งมน 
- ล็อคพวงมาลัย 
- สัญญาณไฟกระพริบ 
- สัญญาณไฟฉกุเฉิน 
- กรวยจราจร 

ฯลฯ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

 (8) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น - นํ้ามันดีเซล 
- นํ้ามันก๊าด 
- นํ้ามันเบนซิน 
- นํ้ามันเตา 
- ถ่าน 
- ก๊าส 
- แก๊สหุงต้ม 
- นํ้ามันจารบี 
- นํ้ามันเคร่ือง 

ฯลฯ 
 (9) วัสดุวิทยาศาสตร์

     หรือการแพทย์ 
- แอลกอฮอล์ 
- ออกซิเจน 
- นํ้ายาต่างๆ 
- เลือด 
- สายยาง 
- ลูกยาง 
- หลอดแก้ว 
- เวชภัณฑ์ 
- ฟิล์มเอกซเรย์ 
- เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง) 
- ลวดเช่ือมเงิน 
- ถุงมือ 
- กระดาษกรอง 
- จุกต่างๆ 
- สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลอง 
  วิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ 
- สําลี และผ้าพันแผล 
- หลอดเอกซเรย์ 
- ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด 
- ที่วางกรวยแก้ว 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - กระบอกตวง 
- เบ้าหลอม 
- หูฟัง (Stethoscope) 
- เปลหามคนไข้ 
- คีมถอนฟัน 
- เครื่องวัดนํ้าฝน 
- ถังเก็บเช้ือเพลิง 
- เครื่องน่ึง 
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ฯลฯ 
 (10) วัสดุการเกษตร - สารเคมีป้องกันและกําจัด

   ศัตรูพืชและสัตว์ 
- อาหารสัตว์ 
- พันธ์ุพืช 
- ปุ๋ย 
- พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์นํ้า 
- นํ้าเช้ือพันธ์ุสัตว์ 
- วัสดุเพาะชํา 
- อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช  
  เช่น ใบมีด เชือก 
- ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
- หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 
- สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
- จอบหมุน 
- จานพรวน 
- ผานไถกระทะ 
- เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธ์ุ 
- เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธ์ุ 
- เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช 
- คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว 
 



 
 

38

งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เครื่องดักแมลง 
- ตะแกรงร่อนเบนโธส 
- อวน (สําเร็จรูป) 
- กระชัง 

ฯลฯ 
 (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - กระดาษเขียนโปรสเตอร์

- พู่กันและส ี
- ฟิล์ม 
- เมมโมร่ีการ์ด  
- ฟิล์มสไลด์ 
- แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
  (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) 
- รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก 
   การล้าง อัด ขยาย 
- ภาพถ่ายดาวเทียม  
- ขาต้ังกล้อง 
- ขาต้ังเขียนภาพ 
- กล่องและระวิงใส่ฟิลม์ภาพยนต์ 
- เครื่องกรอเทป 
- เลนส์ซูม 
- กระเป๋าใส่กลอ้งถ่ายรูป 

ฯลฯ 
 (12) วัสดุเครื่องแต่งกาย - เครื่องแบบ 

- เสื้อ กางเกง ผ้า 
- เครื่องหมายยศและสังกัด 
- ถุงเท้า 
- รองเท้า 
- เข็มขัด 
- หมวก 
- ผ้าผูกคอ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร
ฯลฯ 

 (13) วัสดุกีฬา - ห่วงยาง 
- ลูกฟุตบอล 
- ลูกปิงปอง 
- ไม้ตีปิงปอง 
- ลูกแชร์บอล 
- ไม้แบตมินตัน 
- ลูกแบตมินตัน 
- ไม้เทนนิส 
- ลูกเทนนิส 
- เชือกกระโดด 
- ดาบสองมือ 
- ตะกร้อ 
- ตะกร้าหวายแชร์บอล 
- ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ 
- นกหวีด 
- นาฬิกาจับเวลา 
- นวม 
- ลูกทุ่มนํ้าหนัก 
- เสาตาข่ายกีฬา เช่น  
  เสาตาข่ายวอลเลย์บอลล ์
- ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก  

ฯลฯ 
 (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

   (Diskette, Floppy Disk,  
   Removable Disk,  
   Compact Disc,  
   Digital Video Disc, 
    Flash Drive) 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
   Magnetic Tape, Cassette  
   Tape, Cartridge Tape) 
- หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ 
   เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
- ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ 
  แบบเลเซอร ์
- แผ่นกรองแสง 
- กระดาษต่อเน่ือง 
- สายเคเบิล 
- แผงแป้นอักขระ หรือ 
   แป้นพิมพ์ (Key Board) 
- เมนบอร์ด (Main Board) 
- เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) 
   เช่น RAM 
- คัตซีทฟีดเตอร์  
  (Cut Sheet Feeder)  
- เมาส์ (Mouse) 
- พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ 
   (Printer Switching Box) 
- เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
- แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
   (Card) เช่น Ethernet Card,   
   Lan Card, Anti virus Card, 
   Sound Card) เป็นต้น 
- เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลู 
   แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์  
   (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  
   (Hard Disk) แบบซีดีรอม  
   (CD-ROM) แบบออพติคอล 
   (Optical) เป็นต้น 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม
  (CD-ROM) 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ 
   ซอฟต์แวร์ทีม่ีราคาหน่วยหน่ึง 
   ไม่เกิน 20,000 บาท 

ฯลฯ 
 (15) วัสดุการศึกษา - หุ่น

- แบบจําลองภูมิประเทศ 
- สื่อการเรียนการสอนทําด้วย 
  พลาสติก 
- กระดานลื่นพลาสติก 
- เบาะยืดหยุ่น 
- เบาะมวยปล้ํา 
- เบาะยูโด 

ฯลฯ 
 (16) วัสดุเครื่องดับเพลิง - เครื่องดับเพลิง  

ฯลฯ 
 (17) วัสดุสนาม - เต็นส์ 

- ถุงนอน 
- เข็มทิศ 
- เปล 
- เตียงสนาม 

ฯลฯ 
 (18) วัสดุสํารวจ - บันไดอลูมิเนียม 

- เครื่องมือแกะสลัก 
- เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ์

ฯลฯ 
 (19) วัสดุดนตรี - ฉิ่ง

- ฉาบ 
- กรับ 
- อังกะลุง 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - กลอง เช่น กลองสองหน้า
  รําวง กลองยาว กลองแซมบ้า 
- ลูกซัด 
- ปารากัส 
- ขลุ่ย 
- ขิม 
- ซอ และยางสนซอ 
- จะเข้ และอุปกรณ์ เช่น 
   ไม้ดีด, สาย, นมจะเข ้
- โทน 
- โหม่ง 
- ป่ีมอญ 
- อูคูเลเล่ 

ฯลฯ 
 (20) วัสดุอ่ืนๆ - มิเตอร์นํ้า - ไฟฟ้า 

- สมอเรือ 
- ตะแกรงกันสวะ 
- หัวเช่ือมแก๊ส 
- หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส 

ฯลฯ 
 

 
      2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังน้ี 
 

งบ/หมวด ประเภท รายละเอียด 

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)  
ค่าสาธารณูปโภค (1) ค่าไฟฟ้า - ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
 (2) ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล - ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
 (3) ค่าบริการโทรศัพท์ - ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 
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งบ/หมวด ประเภท รายละเอียด 

    และให้หมายความรวมถึง 
   ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ 
   ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่   
   เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  
   เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า 
   เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุง 
   รักษาสาย   

ฯลฯ 
 (4) ค่าบริการไปรษณีย์ - ค่าไปรษณีย์ 

- ค่าธนาณัติ 
- ค่าดวงตราไปรษณียากร 
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
  ในระบบบริหารการเงินการคลัง 
  ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
  (GFMIS) 

 (5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม - ค่าโทรภาพ (โทรสาร)
- ค่าเทเลกซ ์
- ค่าวิทยุติดตามตัว  
- ค่าวิทยุสื่อสาร  
- ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  
- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบ 
  อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต 
  การ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น  
  ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ 
  ดาวเทียม เป็นต้น และใหห้มาย 
  ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ 
  ใช้บริการดังกลา่วและค่าใช้จ่าย 
  ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
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  3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว ประกอบด้วย 
      3.1 ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท     
   2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 
20,000 บาท 
   3. รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
   4. รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
       รายจ่ายตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  
 

งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

(หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

 

ค่าครุภัณฑ์   (1) ครุภัณฑ์สํานักงาน
 

- โต๊ะต่างๆ 
- ตู้ต่างๆ 
- เก้าอ้ีต่างๆ 
- เครื่องพิมพ์ดีด 
- เครื่องโทรศัพท์ รวมถึง 
  เครื่องโทรศัพท์ภายใน 
  และโทรศัพทม์ือถือ 
- เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องอัดสําเนา 
- เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 
- เครื่องทําลายเอกสาร 
- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
 



 
 

45

งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เครื่องบันทึกเงินสด 
- เครื่องปรับอากาศ 
- พัดลม รวมถึงพัดลมระบายอากาศ 
- เครื่องดูดฝุ่น 
- ลิฟท์ 
- รถเข็น 
- ถังเก็บนํ้า 
- เครื่องปรุกระดาษไข 
- เคาน์เตอร์ 
- แท่นอ่านหนังสือ 
- ที่วางหนังสือพิมพ์ 
- เครื่องขัดพ้ืน 
- เครื่องชุมสายโทรศัพท ์
- ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ 
- เครื่องโทรพิมพ์ 
- เครื่องนับเหรียญ 
- เครื่องนับธนบัตร 
- เคร่ืองฟอกอากาศ 
- วิทยุตามตัว   

ฯลฯ 
 (2) ครุภัณฑ์การศึกษา - จักรธรรมดา 

- จักรทําลวดลาย 
- จักรพันริม 
- จักรอุตสาหกรรม 
- โต๊ะนักเรียน 
- เครื่องเขียนตัวอักษร  

ฯลฯ 
 (3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถยนต์น่ัง 

- รถยนต์โดยสาร 
- รถยกของ 
- รถป้ันจั่น 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - รถบรรทุก 
- หลังคารถบรรทุก 
- รถลากเครื่องบิน 
- รถเทรลเลอร ์
- รถดับเพลิง 
- รถจักรยานยนต์ 
- รถจักรยาน 
- เรือยนต์ 
- เรือบด 
- เรือติดท้าย 
- เรือเร็ว 
- เรือพ่วง 
- แม่แรงยกอากาศยาน 
- รถกระบะเทท้าย 
- รถบรรทุกนํ้า 
- รถบรรทุกนํ้ามัน 
- รถบรรทุกขยะ 
- เครื่องยนต์ 

ฯลฯ 
 (4) ครุภัณฑ์การเกษตร - ปศุสัตว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย)

- รถไถ 
- รถฟาร์มแทรคเตอร์ 
- เครื่องพ่นยา 
- เครื่องเก็บเก่ียวข้าวโพด  
   ข้าวฟ่าง 
- เครื่องตัดวัชพืช 
- เครื่องหว่านปุ๋ย 
- เครื่องยกร่อง 
- เครื่องนวดธัญพืช 
- เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธ์ุ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

 (5) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - เครื่องกระทุ้งดิน หรือแอสฟัลท์
- เครื่องกลึง 
- เครื่องเจาะหิน 
- เครื่องเจาะเหล็ก 
- สว่านเจาะแผ่นเหล็ก 
- เครื่องเช่ือมโลหะ 
- เครื่องพ่นสี 
- เครื่องผสมยางแอสฟัลท ์
- เครื่องผสมคอนกรีต 
- เครื่องตบดิน 
- เครื่องมือทดลองความลาดเท 
- เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า 
- เลื่อยไฟฟ้า 
- รอกแม่แรง 
- รถเตาต้มยาง 
- รถพ่นยาง 
- รถตักดิน 
- รถบด 
- รถบดล้อเหล็ก 
- รถบดล้อเหล็กเรียบ 
- รถบดตีนแกะ 
- รถบดอัดขยะ 
- รถตักล้อยาง 
- รถเข็น 
- รถเกรดเดอร์ 
- รถขุดตีนตะขาบ 
- รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
- รถอัดฉีด 
- รถเกลี่ยดิน 
- รถตักหน้าขุดหลัง 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - รถกวาดถนน 
- เครื่องโม่หิน 
- เครื่องตอกเข็ม 
- เครื่องตีเส้น 
- เครื่องอัดจารบี 
- เครื่องอัดอากาศ 
- เครื่องตัดกระเบ้ือง 

ฯลฯ 
 (6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

- หม้อแปลงไฟฟ้า 
- เครื่องขยายเสียง 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- เครื่องแล่นแผ่นเสียง 
- เครื่องรับส่งวิทยุ 
- โทรทัศน์วงจรปิด 
- เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ 
- เครื่องอัดสําเนา 
- เครื่องถอดเทป 
- วิทยุ - เทป 
- เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี  

ฯลฯ 
 (7) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
- เครื่องรับโทรทัศน์ 
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
- กล้องถ่ายรูป 
- กล้องถ่ายภาพยนตร์ 
- กล้องถ่ายวีดิโอ 
- เครื่องอัดและขยายภาพ    
- เครื่องฉายภาพยนตร์ 
- เครื่องฉายสไลต์ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เครื่องวิดิโอ 
- เครื่องฉายภาพทึบแสง 
- เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 
- เครื่องเทปซิงโครไนต์ 
- ไฟแวบ 
- จอรับภาพ 
- เครื่องล้างฟิล์ม 
- โต๊ะตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 
- เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอ
- เครื่องตัดต่อภาพ 
- โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ  

ฯลฯ 
 (8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ - เตียงเฟาว์เลอร์ 

- เตียงตรวจโรค 
- เตียงตรวจภายใน 
- เตียงเด็ก 
- เตียงทําคลอด 
- รถเข็นชนิดน่ัง 
- รถเข็นชนิดนอน 
- รถเข็นทําแผล 
- รถเข็นถาดแจกยา 
- รถเข็นอาหาร 
- รถเข็นผ้าเป้ือน 
- หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า 
- ตู้อบเด็ก 
- ยูนิตทําฟัน 
- ตู้ส่องดูฟิลม์เอกซเรย์ 
- กล้องจุลทรรศน์ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่
   พร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ 
- กล้องดูดาว 
- เครื่องช่วยความสว่างของ 
   กล้องจุลทรรศน์ 
- เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
- เครื่องดูดอากาศ 
- เครื่องทดสอบความถ่วงจําเพาะ 
  ของของเหลว 
- เครื่องมือเทียบสีเคม ี
- เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย 
- เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 
- เครื่องเป่าลม 
- เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า 
- เครื่องมือเติมนํ้ายา 
- เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท 
- เครื่องจับความเร็ว 
- เครื่องวัดกําลังอัด 
- เครื่องวัดความถี ่
- เครื่องวัดความสูง 
- เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว 
- เครื่องดัดลมขับด้วยเครื่องยนต์ 
- เครื่องกรองแสง 
- เครื่องจัดแสง 
- เครื่องทดสอบแสงสว่าง 
- เครื่องวัดรังสี 
- เครื่องวัดพลังแสงแดด 
- เครื่องวัดความกดอากาศ 
- เครื่องแปลงสภาพนํ้า 
  กระด้างให้เป็นนํ้าอ่อน 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เครื่องตรวจสอบคุณภาพนํ้า
- เครื่องกลั่นนํ้า 
- เครื่องวัดอุณหภูมินํ้า 
- เครื่องวัดความเป็นกรด 
- เครื่องระเหยของเหลว 
- เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ 
- เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดเมด็ดิน 
- เครื่องวัดความช้ืนในดิน 
- เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก 
- ตู้ทํานํ้าแข็ง 
- หม้อต้มเครื่องมือ 
- หม้อเก็บอากาศ 
- เตาแอลกอฮอล์ 
- โซเดียมแลมพ์ 
- เครื่องวัดความยืดและหดตัว 
  ของวัตถุ 
- เครื่องขบน่ิว 
- เครื่องตักตะกอน 
- เครื่องวัดตะกอน 
- เครื่องจี้จมูก 
- เครื่องจี้คอ 
- เครื่องดูดเสมหะ 
- เครื่องดูดเลือดและหนอง 
- เครื่องเจาะกระดูก 
- เครื่องเจาะไข 
- เครื่องอุ่นสไลต์ 
- เครื่องตรวจหาเย่ือมะเร็ง 
- เครื่องกรอฟัน 
- เครื่องอบแอมโมเนีย 
- เครื่องให้ออกซิเจน 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เครื่องเอกซเรย์ 
- เครื่องดูฟิลม์เอกซเรย์ 
- เครื่องล้างฟิลม์เอกซเรย์ 
- เครื่องฉากก้ันแสงเอกซเรย์ 
- เครื่องช่วยหายใจ 
- เครื่องตรวจหัวใจ 
- เครื่องตรวจไขมัน 
- เครื่องตรวจตา 
- เครื่องตรวจเม็ดเลือด 
- เครื่องให้ยาสลบ 
- เครื่องล้างเข็มฉีดยา 
- เครื่องวัดประสาท 
- เครื่องวัดความดันโลหิต 
- เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา 
- โคมไฟผ่าตัด 
- เครื่องมือช่วยคลอด 
- เครื่องกรองเช้ือไวรัส 
- เครื่องมือสําหรับบดอาหาร 
   ของเช้ือแบคทีเรีย 
- เครื่องป่ันและผสมสารอุดฟัน 

ฯลฯ 
 (9) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองนํ้า 

- เครื่องดูดควัน 
- เครื่องตัดหญ้า 
- ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร 
- เครื่องซักผ้า 
- เครื่องอบผ้า 
- เครื่องล้างชาม 
- เครื่องทํานํ้าเย็น 
- เตาอบ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เตาแก๊ส 
- เตียง 
- ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 

ฯลฯ 
 (10) ครุภัณฑ์โรงงาน - เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว

- แท่นพิมพ์ 
- เครื่องพิมพ์แบบ 
- เครื่องทําเหรียญกษาปณ์ 
- เครื่องตีตราและอัดแบบ 
- เครื่องป้ัมตราดุน 
- เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า 
- เครื่องเช่ือมโลหะ 
- เครื่องชุบผิวโลหะ 
- เตาหลอมโลหะ 
- เตาเคลือบโลหะ 
- เตาอบ 
- ตู้อบเครื่องรัก 
- เครื่องเจียระไน 
- เครื่องทอผ้า 
- เครื่องดัดโลหะ 
- เครื่องป้ัมและตัดโลหะ 
- เครื่องตัดเหล็ก 
- เครื่องพับและม้วนเหล็ก 
- เครื่องจักรกล 
- เครื่องจักรไอนํ้า 
- เครื่องล้างทําความสะอาด 
   เครื่องยนต์ 
- เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเคร่ืองยนต์ 
- เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร 
- เครื่องมือถอดสปริงลิ้น 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - เครื่องสําหรับดูดบู๊ชและลูกปืน
- เครื่องตรวจทุ่นไดนาโม 
- เครื่องดูดลม 
- แท่นกลึง 
- เครื่องคว้าน 
- เครื่องทําเกลียว 
- เครื่องทําเฟือง 
- เครื่องดูดเฟือง 
- เครื่องถอดและต่อโซ่ 
- เครื่องปรับความถ่ีและกําลงัดัน 
- ทั่งระดับเหล็ก 
- เครื่องกลั่น 
- เครื่องกว้าน 
- เครื่องโม่หิน 
- เครื่องย่อยหิน 
- ตะแกรงคัดแร่ 
- เครื่องอัดจารบี 
- เครื่องป้ัมนํ้ามันไฟฟ้า 
- เครื่องหยอดนํ้ามัน 
- มอเตอร์หินเจีย 
- เครื่องเจียหรือตัด 
- เครื่องขัดกระดาษทราย 
- เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 
- เลื่อยฉลุไฟฟ้า 
- เครื่องลอกบัว 
- เครื่องเป่าลม 
- ไขควงไฟฟ้า 
- กบไฟฟ้า 
- สว่านไฟฟ้า 
- แม่แรงยกระปุกเกียร์ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - แม่แรงตะเฆ่ 
ฯลฯ 

 (11) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - รถดับเพลิง 
- รถบรรทุกนํ้า 
- รถลากเข็น 
- เรือดับเพลิง 
- ชุดดับเพลิง 

ฯลฯ 
 (12) ครุภัณฑ์กีฬา

 
- แทรมโปลิน 
- บ๊อกซ์สแตนด์ 
- โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
- จักรยานออกกําลังกาย 
- เหล็กยกนํ้าหนักเป็นชุด 
- บาร์คู่ 
- บาร์ต่างระดับ 
- ม้าหู 
- ม้าขวาง 

ฯลฯ 
 (13) ครุภัณฑ์สํารวจ

 
- กล้องส่องทางไกล 
- เครื่องเจาะสํารวจ 
- เครื่องระดับ 
- กล้องระดับ 
- กล้องวัดมุม 
- โซ่ลาน 
- ไม้สตาฟฟ์ 
- เทปวัดระยะ 

ฯลฯ 
 (14) ครุภัณฑ์อาวุธ - ปืน

- ปืนลูกซอง 
- ปืนพก 

ฯลฯ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

 (15) ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
 

- ป่ีคาลิเน็ท 
- แตรทรัมเป็ท 
- แตรทัมโบน 
- แตรบาริโทน 
- แตรยูฟอร์เนียม 
- แตรบาสซูน 
- แซกโซโพน 
- ไวโอลิน 
- วิโอล่า 
- เซลโล ่
- เบส 
- เปียโน 
- ออร์แกนไฟฟ้า 
- ระนาด 
- ฆ้องวง 
- ขิม 
- ศีรษะโขนละคร 
- เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน  
- ละคร  

ฯลฯ 
 (16) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - มอนิเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เช่น 
   Dot Matrix Printer,  
   Laser Printer, Line Printer, 
   Ink Jet  เป็นต้น 
- พล็อตเตอร์ 
- เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ 
- เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ 
  จากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ 
- เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

  - สแกนเนอร ์
- ดิจิไทเซอร์ 
- เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า 
- เครื่องแยกกระดาษ 
- เครื่องป้อนกระดาษ 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา 
   หน่วยหน่ึงเกิน 20,000 บาท  

ฯลฯ 
 (17) ครุภัณฑ์อ่ืน - สัตว์ป่าสําหรับสวนสัตว์

- ครุภัณฑ์อ่ืนที่ไม่สามารถ 
  จัดเข้าประเภทครุภัณฑ์ 
   ในกลุม่ตัวอย่างน้ีได้ 

 (18) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
      (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษา 
      โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่
      ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ 
      หรือค่าซอ่มกลาง) 
 

 
      3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
   1. รายจ่ายเพ่ือจัดหาที่ดิน 
   2. รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
   3. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
   4. รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  
   5. รายจ่ายเพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการ
ติดต้ังอุปกรณ์ครั้งแรก ในอาคารหรือสถานท่ีราชการ ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการ
ก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดต้ังครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
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   6. รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  
   7. รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
   8. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธ์ิที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน 
 

งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

(หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

  

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (1) ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
     การติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ี 
     ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลัง 
     การก่อสรา้ง 

 (2) ค่าติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
    การติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรือสถานที ่
    ราชการ พร้อมการก่อสรา้ง หรือภายหลัง 
    การก่อสร้าง 

 (3) ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน
 (4) ค่าชดเชยผลอาสิน
 (5) ค่าเวนคืนที่ดิน
 (6) ค่าถมดิน
 (7) อาคารต่างๆ
 (8) ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
 (9) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หมายความว่า

    การต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ืองาน 
    ก่อสร้างเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
      - ศาลากลาง สถานที่ราชการ 
      - ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
      - โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
      - โรงพยาบาล สถานอนามัย 
      - สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
      - สถานทีดั่บเพลิง สถานีตํารวจ 
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งบ/หมวด  ประเภท รายละเอียด 

 (10) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
      หมายความว่า การต้ังงบประมาณ 
      รายจ่ายเพ่ืองานก่อสร้างต่างๆ  
      การระบายนํ้า ระบบการขนส่ง  
       และการอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งดําเนินการ 
       ในระดับพ้ืนดิน 
       - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
       - ค่าก่อสร้างระบบระบายนํ้า 

ฯลฯ 
 (11) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง

       ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       - ค่าปรับปรุงระบบระบายนํ้า   

ฯลฯ 
 (12) ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน

      ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล  
      หรือบุคคลภายนอก 
      เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสรา้ง 

 (13) ค่าจ้างทีป่รึกษาซึ่งเก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง
      หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
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  4. งบเงินอุดหนุน  หมายถึง เงินที่จ่ายให้องค์กรอ่ืนเพ่ือนําไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ดําเนินการเอง  
 

หมวด (งบ) ประเภท รายละเอียด 

(หมวดเงินอุดหนุน)  
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุ
 (1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ
 (3) เงินอุดหนุนเอกชน - กลุม่ ชุมชน คณะกรรมการ

  หมู่บ้าน อสม. 
ฯลฯ 

 (4) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
 

- กาชาด สมาคม มลูนิธิ 
ฯลฯ 

 
 
  5. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหน่ึง 
หรือรายจ่ายที่กําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี  
 

หมวด (งบ) ประเภท รายละเอียด 

(หมวดรายจ่ายอ่ืน)  
งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน - ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย

  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ 
  ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา 
  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน  
  และหรือสิ่งก่อสร้าง  
  พัฒนาระบบต่างๆ 

ฯลฯ 
 

 
 



(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 1 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

ของ 
 

..................................................... 
 

อําเภอ………………………จังหวัด…………………………… 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา……………………………………… (1) 

 บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ……..…...…...…(2)……......…..….จะได้เสนอร่าง..............(3)…………. 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา…………………….....(1)……………………….…..อีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี 
คณะผู้บริหาร…………….…(2)………………จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. …. ดังต่อไปน้ี 
 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. …. ณ วันที่ ...................พ.ศ. …. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังน้ี 
 ณ วันที่ .................................................พ.ศ. .... 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ……………………………  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  ……………………………บาท 
 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม ………………………………… บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน .....................โครงการ   
  รวม ……………………… บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  จํานวน …………… โครงการ   
  รวม ………………………… บาท 
    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง …………………………… บาท  
 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ………………… 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น…………………….…. บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร        ……………………  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    ……………………  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน       ……………………  บาท 
 หมวดภาษจีัดสรร       ……………………  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       ……………………  บาท 
 

62



 
 

 

 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ……………………… บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จํานวน ……………………… บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง            …………………… บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว)    ………………….. บาท 
 งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  ………………….. บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      ………………….. บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน)        ………………….. บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       ………………….. บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     ………………….. บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน     ………………….. บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ........................... กิจการ........................ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………………..….บาท  รายจ่ายจริง ..…..…..………. บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จํานวน ....………………. บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน ....………………. บาท
  กําไรสุทธิ      จํานวน ....………………. บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .............................................. จํานวน ....………………. บาท 
  ทรัพย์จํานําจํานวน  .……………….  บาท      
  
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
(1)  หมายถึง สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2)  หมายถึง คณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3)  หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีช่ือเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ ………………………… 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

อําเภอ..................................จังหวัด............................ 
 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง

ปี....  
ประมาณการ 

ปี....  
ประมาณการ

ปี.... 
รายได้จัดเก็บเอง  
    หมวดภาษีอากร  
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  
    หมวดรายได้จากทุน  
    รวมรายได้จัดเก็บเอง  
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 

    หมวดภาษีจัดสรร  
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
    ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน 

 

รวม  
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

อําเภอ..................................จังหวัด............................ 
 

2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง
ปี ………….. 

ประมาณการ 
………….. 

ประมาณการ
………. 

จ่ายจากงบประมาณ  
    งบกลาง  
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างช่ัวคราว) 

 

    งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)  
    งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน)  
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)  

รวมจ่ายจากงบประมาณ    
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

 
 
 

(ภาพตราสัญลักษณ์ อปท.) 

 
 

ส่วนท่ี 2 
 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

ของ 
 

.................................................... 
 

อําเภอ…………………………จังหวัด………………………… 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

 
ประกอบรา่งขอ้บัญญัติ/เทศบัญญัติ (1) งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ……………..... ของ (ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  (2) 
อําเภอ…………………………… จังหวัด……………………………………..... 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา  
    แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  
    แผนงานเคหะและชุมชน  
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
    แผนงานการเกษตร  
    แผนงานการพาณิชย์  
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
(1)  หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีช่ือเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2)  หมายถึง ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  อําเภอ…………………………….. จังหวัด …………………………………. 
 

งบกลาง 

งบ                        งาน งาน………………… งาน………………… งาน………………… รวม………………… 

งบกลาง  
    งบกลาง    
    บําเหน็จ/บํานาญ
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  อําเภอ…………………………….. จังหวัด …………………………………. 
 

แผนงาน…………………………. 

งบ                       งาน งาน………………… งาน………………… งาน………………… รวม………………… 

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
งบดําเนนิงาน
    ค่าตอบแทน
    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ
    ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบรายจา่ยอื่น
    รายจ่ายอื่น    
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งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน

รวม 
 
หมายเหตุ สําหรับแผนงานที่เหลือ ใช้แบบฟอร์มลักษณะเดียวกัน 
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ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  (1) 

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ …………………..  
(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  (2)   

อําเภอ …………………………. จังหวัด …………………………… 
 

 โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติ…..…………….………(3)……………………. มาตรา…....(4)…….. จึงตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของ ………………….….(5)……………………และโดยอนุมัติของ………………..(6)……………………… 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. …. 
 ข้อ 2 ข้อบัญญติั/เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ................................. เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น ……………………... บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น …………………….… บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทัว่ไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา  
    แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  
    แผนงานเคหะและชุมชน  
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
    แผนงานการเกษตร  
    แผนงานการพาณิชย์  
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ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้  

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น…………………….… บาท 
ดังน้ี 

งบ ยอดรวม
งบกลาง  
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว)  
งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน)   
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)  

รวมรายจ่าย  
 
 ข้อ 6 ให้.................................(7)...................................ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล 
 ข้อ 7 ให้.................................(7).................................มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 

   ประกาศ ณ วันที่.......................................................  
 
       (ลงนาม) ……………………………………… 
        (………………………………………) 
       ตําแหน่ง.............................................. (7)   
 
  อนุมัติ/เห็นชอบ 
(ลงนาม) ……………………………………..… 
 (………….…………………………….) 
ตําแหน่ง.............................................. (6)   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ 
(1)  หมายถึง  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีช่ือเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(2)  หมายถึง  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3)  หมายถึง  พระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
(4)  หมายถึง  มาตราที่ของพระราชบัญญัติจัดต้ังของแต่ละรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5)  หมายถึง  สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6)  หมายถึง  ผู้มีอํานาจอนุมัติตามพระราชบัญญัติ   
(7)  หมายถึง  ตําแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ............................... 

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
อําเภอ …………………………. จังหวัด …………………………… 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 

 ปี .... ปี .... ปี .... ปี .... ยอดต่าง 
(%) ปี .... 

หมวดภาษีอากร
    ประเภทรายรับ..........................................................

รวมหมวดภาษีอากร       
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
    ประเภทรายรับ..........................................................

รวมหมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับและใบอนุญาต       
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
    ประเภทรายรับ..........................................................

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ       
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
    ประเภทรายรับ..........................................................

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
    ประเภทรายรับ..........................................................

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
หมวดรายได้จากทุน
    ประเภทรายรับ..........................................................

รวมหมวดรายได้จากทุน       
หมวดภาษีจัดสรร
    ประเภทรายรับ..........................................................

รวมหมวดภาษีจัดสรร       
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
    ประเภทรายรับ..........................................................

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

รวมทุกหมวด       
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ ................ 
(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
อําเภอ............. จังหวัด................ 

 
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้.......................... บาท  แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม ................................. บาท
    ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
    (คําช้ีแจงงบประมาณ).………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………… 
หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต รวม ................................. บาท
    ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
    (คําช้ีแจงงบประมาณ).………………………………………………….
……………………………………………………….……………………………… 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ................................. บาท
    ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
    (คําช้ีแจงงบประมาณ).………………………………………………….
…………………………………………………………………………..…………… 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม ................................. บาท
    ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
    (คําช้ีแจงงบประมาณ).………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ................................. บาท
    ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
    (คําช้ีแจงงบประมาณ).………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… 
หมวดรายได้จากทุน รวม ................................. บาท
    ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
    (คําช้ีแจงงบประมาณ).………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร รวม ................................. บาท
    ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
    (คําช้ีแจงงบประมาณ).………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ................................. บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
    (คําช้ีแจงงบประมาณ).………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ ................ 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อําเภอ................ จังหวัด.................... 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี ....... ปี ....... ปี ....... ปี ....... ปี ....... ยอด
ต่าง 
(%) 

ปี ....... 

แผนงาน............................................  

งาน...................................................  

     งบ...............................................  

      หมวด.........................................  

            ประเภทรายจ่าย.....................  

                 โครงการ...........................  

รวมหมวด..................  

     งบ...............................................  

      หมวด.........................................  

            ประเภทรายจ่าย.....................  

                 โครงการ...........................  

รวมหมวด..................  

รวมงบ..................  

รวมงาน...................  78 



 
 

 

งาน...................................................  
     งบ...............................................  
      หมวด.........................................  
            ประเภทรายจ่าย.....................  
                 โครงการ...........................  

รวมหมวด..................  
     งบ...............................................  
      หมวด.........................................  
            ประเภทรายจ่าย.....................  
                 โครงการ...........................  

รวมหมวด..................  
รวมงบ..................  

รวมงาน...................  
รวมแผนงาน...................  

รวมทุกแผนงาน  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ ................ 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

อําเภอ................... จังหวัด...................... 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.......................... บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน......................................... 
งาน........................... รวม .............................. บาท
     งบบุคลากร รวม ............................. บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................ บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………
     งบดําเนินงาน รวม .............................
          หมวดรายจ่าย............................... รวม .............................
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………
     งบลงทนุ รวม .............................
          หมวดรายจ่าย............................... รวม .............................
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………
     งบรายจ่ายอ่ืน รวม .............................
          หมวดรายจ่าย............................... รวม .............................
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………
     งบเงินอุดหนุน รวม .............................
          หมวดรายจ่าย............................... รวม .............................
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

(ชื่อกิจการ) 

 
 

 
 

ส่วนท่ี 3 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ..............................  
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

ของ 
 

............................................................. 
 

อําเภอ…………………………จังหวัด………………………… 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 รายรับจริง 

หมวด........................ ปี .... ปี .... ปี ....
    ประเภทรายรับ...............................  
    ประเภทรายรับ...............................  

รวมรายรับ  
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 รายจ่ายจริง 

 ปี .... ปี .... ปี ....
    งบ...............................  
    งบ...............................  

รวมรายจ่าย  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

กิจการ……………………………………….… 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

อําเภอ................... จังหวัด....................... 
  
 
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้ ................................ บาท  แยกเป็น 
 
 ประเภทรายรับ...................... จํานวน ...................... บาท 
 ประเภทรายรับ...................... จํานวน ...................... บาท 
 ประเภทรายรับ...................... จํานวน ...................... บาท 

ฯลฯ จํานวน ...................... บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการ……………………………………….… 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

อําเภอ.................... จังหวัด....................... 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ................................ บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงนิช่วยเหลือ
จากงบท่ัวไป  แยกเป็น 
 
     งบกลาง รวม ............................. บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................ บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 

     งบบุคลากร รวม ............................. บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................ บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 

     งบดําเนินงาน รวม ............................. บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................ บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 

     งบลงทนุ รวม ............................. บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................ บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………
………………………………………………………………………………………… 
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     งบรายจ่ายอ่ืน รวม ............................. บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................ บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 

     งบเงินอุดหนุน รวม ............................. บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ............................ บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………
………………………………………………………………………………………… 
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ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน........ แผนงาน........ แผนงาน........ รวม 

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่าย.............     
ประเภทรายจ่าย.............     

บําเหน็จ/บํานาญ ประเภทรายจ่าย.............     
ประเภทรายจ่าย.............     

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย.............     
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทรายจ่าย.............     

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย.............     
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย.............     
ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย.............     
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย.............     

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย.............     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย.............     

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย.............     
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย.............     
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

 
 
 

ส่วนท่ี 1 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

ของ 
 

..................................................... 
 

อําเภอ………………………จังหวัด …………………………… 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ .... 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา………………………………………  

 ตามที่สภา (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. ไปแล้วน้ัน 

 บัดน้ีปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
มีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายรับเกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น............................ บาท ทําให้มีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ .... เป็นเงินทั้งสิ้น............................ บาท 
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

 
 
 

(ภาพตราสัญลักษณ ์อปท.) 
 

 

ส่วนที ่2 
 

ข้อบัญญตัิ/เทศบญัญัต ิ
 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. ฉบับที่.... 
 

ของ 
 

..................................................... 
 

อําเภอ………………………จงัหวัด …………………………… 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที ่.... 
ประจําปีงบประมาณ ……………..... ของ  (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อําเภอ …………………………… จังหวัด ……………………………………..... 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา  
    แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  
    แผนงานเคหะและชุมชน  
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
    แผนงานการเกษตร  
    แผนงานการพาณิชย์  
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้  
 
 



๕ 

  

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อําเภอ............................... จังหวัด..............................  
งบกลาง 

งาน 
งบ 

งาน.......................... งาน.......................... งาน.......................... รวม 

งบกลาง  
    งบกลาง  
    บําเหน็จ/บํานาญ  
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๖ 

  

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อําเภอ............................... จังหวัด..............................  

แผนงาน....................... 
งาน 

งบ 
งาน.......................... งาน.......................... งาน.......................... รวม 

งบบุคลากร  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
งบดําเนินงาน  
    ค่าตอบแทน    
    ค่าใช้สอย  
    ค่าวัสดุ  
    ค่าสาธารณูปโภค  
งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์  
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งบรายจ่ายอื่น  
    รายจ่ายอื่น  
งบเงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุน  

รวม  
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๗ 

  

 
 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ....  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ของ (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อําเภอ …………………………. จังหวัด …………………………… 
 
 โดยที่มีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิม เน่ืองจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ฉบับน้ีไว้ โดยความ
เห็นชอบของ……………………… และโดยอนุมัติของ……………………….. ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. …. 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ น้ีภายหลังที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจํานวน.................. บาท จําแนกเป็น  
 ข้อ ๔ ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจํานวน........................ บาท จําแนกเป็น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมน้ี 
 ข้อ ๕ ให้นายก (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 

ประกาศ ณ วันที่..........เดือน............................พ.ศ. .... 

 
      (ลงนาม) ……………………………………………..………. 
        (……………………………………………………….) 
      ตําแหน่ง................................................................  
 
 
      อนุมัติ/เห็นชอบ 
(ลงนาม) ……………………………….……………………… 
   (……………………..………………………………) 
ตําแหน่ง................................................................
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รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่…. 
ประจําปีงบประมาณ .... 

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
อําเภอ.................... จังหวัด.................... 

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างป ี ยอดประมาณการ 
หมวดภาษีอากร
    ประเภทรายรับ.................... 

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต
    ประเภทรายรับ.................... 

   รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
    ประเภทรายรับ.................... 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
    ประเภทรายรับ.................... 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
    ประเภทรายรับ.................... 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
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๙ 

  

หมวดรายได้จากทุน
    ประเภทรายรับ.................... 

รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
    ประเภทรายรับ.................... 

รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
    ประเภทรายรับ.................... 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ....... 
ประจําปีงบประมาณ .... 

(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
อําเภอ............. จังหวัด................ 

 
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้.......................... บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม ................................ บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
          (คําช้ีแจงงบประมาณ)……….…………………………………
………………………………………………………………………………………. 
หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต รวม ................................ บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
          (คําช้ีแจงงบประมาณ)……….……………………………….
……………………………………………………………………………………… 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ................................ บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
          (คําช้ีแจงงบประมาณ)……….………………………………
……………………………………………………………………………………. 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม ................................ บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
          (คําช้ีแจงงบประมาณ)……….………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
หมวดรายได้เบด็เตล็ด รวม ................................ บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
          (คําช้ีแจงงบประมาณ)……….………………………………      
……………………………………………………………………………………… 
หมวดรายได้จากทุน รวม ................................ บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
          (คําช้ีแจงงบประมาณ)……….………………………………      
……………………………………………………………………………………… 
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๑๑ 

  

 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม ................................. บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
          (คําช้ีแจงงบประมาณ)…………………………………….…
…………………………………………………………………………………… 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ................................. บาท
     ประเภทรายรับ........................ จํานวน ................................. บาท
          (คําช้ีแจงงบประมาณ)…………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ......... 
ประจําปีงบประมาณ ................ 
 (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 
 

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ
แผนงาน............................................  
งาน...................................................  
     งบ...............................................  
      หมวด.........................................  
            ประเภทรายจ่าย.....................  
                 โครงการ...........................  

รวมหมวด..................  
     งบ...............................................  
      หมวด.........................................  
            ประเภทรายจ่าย.....................  
                 โครงการ...........................  

รวมหมวด..................  
รวมงบ..................  

รวมงาน...................  
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๑๓ 

  

งาน...................................................  
     งบ...............................................  
      หมวด.........................................  
            ประเภทรายจ่าย.....................  
                 โครงการ...........................  

รวมหมวด..................  
     งบ...............................................  
      หมวด.........................................  
            ประเภทรายจ่าย.....................  
                 โครงการ...........................  

รวมหมวด..................  
รวมงบ..................  

รวมงาน...................  
รวมแผนงาน...................  

รวมทุกแผนงาน  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ...... 
ประจําปีงบประมาณ ................ 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.......................... บาท จ่ายจาก รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงาน......................................... 
งาน........................... รวม ........................ บาท
     งบบุคลากร รวม ........................ บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ........................ บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ......................... บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………… 
     งบดําเนินงาน รวม ........................ บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ........................ บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ......................... บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………… 
     งบลงทนุ รวม ........................ บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ........................ บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ......................... บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………… 
     งบรายจ่ายอ่ืน รวม ........................ บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ........................ บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ......................... บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………… 
     งบเงินอุดหนุน รวม ........................ บาท
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ........................ บาท
          ประเภทรายจ่าย.............................. จํานวน ......................... บาท
                (คําช้ีแจงงบประมาณ)……………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ...... 

 
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
แผนงาน........ แผนงาน........ แผนงาน........ รวม 

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่าย.............     
ประเภทรายจ่าย.............     

บําเหน็จ/บํานาญ ประเภทรายจ่าย.............     
ประเภทรายจ่าย.............     

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย.............     
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทรายจ่าย.............     

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย.............     
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย.............     
ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย.............     
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย.............     

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย.............     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย.............     

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย.............     
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย.............     
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

บัญชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
อนุมัติเมื่อวันที่.......... เดือน..............................พ.ศ. .... 

………………..……….……………….……….. อําเภอ...................................... จังหวัด........................................... 
โอนครั้งที่.......... 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

            

            

            

            

            
 
1. หัวหน้าหน่วยงาน......................................................................................เจา้ของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 
    (ใส่เหตุผลความจําเป็นที่ขอโอนเพิ่ม)…………………………………………………………………… การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของ.............................................................................. 
    ตามระเบียบ...........................................................................................ข้อ .................... 
            (ลงชือ่).............................................................. 
                     (..............................................................) 
            ตําแหน่ง............................................................. 
            วันที่..........เดือน.........................................พ.ศ. .... 
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2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
    ความเห็น..........................................................................................................................   (ลงชื่อ).............................................................. 
    ..........................................................................................................................................            (..............................................................) 
    ..........................................................................................................................................   ตําแหน่ง............................................................. 
            วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. .... 

3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
    ความเห็น..........................................................................................................................   (ลงชื่อ).............................................................. 
    ..........................................................................................................................................            (..............................................................) 
    ..........................................................................................................................................   ตําแหน่ง............................................................. 
            วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. .... 

4. การอนุมัติ 

    4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น 
    ความเห็น..........................................................................................................................   (ลงชื่อ).............................................................. 
    ..........................................................................................................................................            (..............................................................) 
    ..........................................................................................................................................   ตําแหน่ง............................................................. 
            วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. .... 

    4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่.......... เมื่อวันที่..........เดือน....................................พ.ศ. ........ 
    หรือผู้มีอํานาจได้อนุมัติแล้ววันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ..........    
    ตามหนังสือ.......................................................................................(ถ้ามี)    
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ......... 
อนุมัติเมื่อวันที่.......... เดือน..............................พ.ศ. .... 

………………..……….……………….……….. อําเภอ...................................... จังหวัด........................................... 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ....... 

 

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ที่ขอเปลีย่นแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 
 
 
 
 

        

 
1. หัวหน้าหน่วยงาน......................................................................................เจา้ของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
    (ใส่เหตุผลความจําเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง)………………………………..……………… การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครั้งนี้เป็นอํานาจของ................................................. 
    ตามระเบียบ...........................................................................................ข้อ .................... 
            (ลงชื่อ).............................................................. 
                     (..............................................................) 
            ตําแหน่ง............................................................. 
            วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ...... 

104



2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
    ความเห็น..........................................................................................................................   (ลงชื่อ).............................................................. 
    ..........................................................................................................................................            (..............................................................) 
    ..........................................................................................................................................   ตําแหน่ง............................................................. 
            วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. ........ 

3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
    ความเห็น..........................................................................................................................   (ลงชื่อ).............................................................. 
    ..........................................................................................................................................            (..............................................................) 
    ..........................................................................................................................................   ตําแหน่ง............................................................. 
            วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. ..... 

4. การอนุมัติ 

    4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น 
    ความเห็น..........................................................................................................................   (ลงชื่อ).............................................................. 
    ..........................................................................................................................................            (..............................................................) 
    ..........................................................................................................................................   ตําแหน่ง............................................................. 
            วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. .... 

    4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่.......... เมื่อวันที่..........เดือน....................................พ.ศ. ........ 
    หรือผู้มีอํานาจได้อนุมัติแล้ววันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ..........    
    ตามหนังสือ.......................................................................................(ถ้ามี)    
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