
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 22,671,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,722,710 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,722,710 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,722,710 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 166,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมให้แก่พนักงาน
จ้าง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ในอัตราร้อยละห้า
พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสง่เป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สดุ
ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท0809.5 /ว81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 6,100 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพือ่ให้ความ
คุ้มครองแกลู่กจ้างทีป่ระสพอันตราย  เจบ็ปุวย ตาย หรือสญู
หายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งป ี(มกราคม – ธันวาคม)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561 
 
 

      



   
เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ จ านวน 9,004,800 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบรูณ์ข้ึนไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว2130 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรบัโครงการ
เสริมสร้างสวัสดกิารทางสงัคมให้แกผู่้พิการ และทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม และโครงการสร้างหลกัประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามการด าเนินการตามภารกจิถ่ายโอนมาตรา 16 
 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจฯ พ.ศ.2542 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 2,784,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มสีิทธิตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว2130 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรบัโครงการ
เสริมสร้างสวัสดกิารทางสงัคมให้แกผู่้พิการ และทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม และโครงการสร้างหลกัประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ รวมถึงหนงัสือสัง่
การทีเ่กี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามการด าเนินการตามภารกจิถ่ายโอนมาตรา 16 

      



แห่งพระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจฯ พ.ศ.2542 

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ จ านวน 72,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูปุ้วย
เอดส ์แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแลว้ 
และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้โดยผู้ปุวยเอดสท์ี่มี
สิทธิจะไดร้ับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทัง้ 12 
เดือน 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว2130 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรบัโครงการ
เสริมสร้างสวัสดกิารทางสงัคมให้แกผู่้พิการ และทุพพลภาพ 
โครงการสนบัสนุนการจัดสวัสดกิารทางสงัคมให้แก่ผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สงูอายุ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2548 รวมถึงหนงัสอืสัง่การที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามการด าเนินการตามภารกจิถ่ายโอนมาตรา 16  
แห่งพระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจฯ พ.ศ.2542 

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดข้ึน  หรือกรณีการปูองกันและยบัยั้งก่อนเกิดสาธารณ
ภัย หรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นส่วนร่วมได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563   
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติปอูงกันและปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 

      



- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2561  และระเบียบ กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน  2559 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 0533 ลงวันที ่27 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2563 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0802.2/ว 4044 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ที ่มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที ่28 เมษายน 2565 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 390,960 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตรารอ้ย
ละ 2 ของประมาณการรายรบัทุกประเภทประจ าปี และมิให้
น ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินทีมีผูอุ้ทิศให้และเงิน
อุดหนุนมารวมค านวณ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ.
2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหนจ็
บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรบั
ในงบประมาณประจ าปสีมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงานกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ที ่มท 0808.5/ว22 ลงวันที ่23  
พฤศจิกายน 2564 

      



    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโนนเพ็ด จ านวน 98,450 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที่ในอัตราไม่นอ้ยกว่าร้อยละของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนบัสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบรหิารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 

      

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้รับ
บ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดใหเ้งินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายได ้พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงิน
ป ีบ าเหนจ็ บ านาญ และเงินอื่นในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/
ว 1765  ลงวันที ่3  มิถุนายน 2537  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/
ว 1095 ลงวันที ่27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือน
และเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานถึงแก่ความตาย 
 
 
 
 

      



แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 7,496,760 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,324,060 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,792,520 บาท 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 514,080 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล แยก
รายละเอียด ดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตรา  
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  
จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบ 
แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 41,120 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล แยก
รายละเอียดดังนี ้  
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา 
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล จ านวน 2 อัตรา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบรหิารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.

      



2554 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล แยกรายละเอียด
ดังนี ้  
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตรา 
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบ 
แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบรหิารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล แยกรายละเอียดดังนี ้  
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบ 
แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 1,108,800 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบล  

ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  รองประธานสภา 
องค์การบรหิารส่วนต าบล เลขานุการองค์การบริหารส่วน

      



ต าบล แยกรายละเอียดดังนี ้  
(1) ค่าตอบแทนของประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตรา 
(2) ค่าตอบแทนของรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตรา   
(3) ค่าตอบแทนของสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบล  
จ านวน 9 อัตรา   
(4) ค่าตอบแทนของเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตรา   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบ 
แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,531,540 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2,082,180 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปี ใหแ้ก่
พนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 5 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  
1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท  
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      



- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12  
เดือน 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 84,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรอืพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ที่มสีิทธิได้รับตามที่ระเบียบก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 28 ลงวันที ่16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกบัการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ิน 
ระดับ 8 ข้ึนไปได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินเดือนประจ าต าแหน่ง 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่รายเดือนของพนกังานส่วน
ท้องถ่ินทีส่มควรได้รบั แยกเป็น 
     - ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  
1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–

      



2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 
12 เดือน 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,113,360 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 9 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง พนักงานขับรถ จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 7 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  
12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 7 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  
12 เดือน 
 
 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 2,168,700 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 352,100 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 333,900 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าป ีตั้งไว้ 133,900 บาท 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง จ านวน 14 รายดังนี ้
     - ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
     - ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
     - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด   
     - ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล   
     - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
     - ต าแหน่ง พนักงานขับรถ   
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 7 ราย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบในการจัดซือ้จัด
จ้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รบัผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารงานพัสดุ
ภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่
ปรึกษา บุคคลหรอืคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงการคลงั หนังสือกระทรวง 
การคลงั ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 กันยายน 

      



2561 เรื่อง หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรอื
คณะกรรมการ 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนกังานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนมุัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกต ิหรือวันหยุดราชการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 8,200 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า ที่มีสทิธิได ้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2563  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,180,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 230,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึง่บริการ  
รายละเอียดดังนี ้ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสือหรอืเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาบรกิารปรับเกรดบ่อขยะ ค่าจ้างเหมา
บริการแม่บ้าน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้าง
ที่ปรกึษา การจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่
ของ อบต.เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
254 ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา

      



ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2562 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  1. ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
ค่าอาหาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองเพื่อเป็นค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลส าหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ  
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนาและรัฐพิธีวันส าคัญของชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการเพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมราชการ จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายทีเ่กี่ยวกับค่าเลี้ยงรบัรองการ
ประชุมสภา อบต. การประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการ
ที่ อบต.แต่งตั้งหรอืระเบียบหนงัสอืสัง่การของกระทรวง 
มหาดไทยหรือการประชุมร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

      



การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1797 ลงวันที ่2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอื
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมส าหรบัการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝกึอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึง่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรอืร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

    
โครงการพัฒนาระบบประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของอบต.โนน
เพ็ด 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบประชาสมัพันธ์
การด าเนินงานของ อบต.โนนเพ็ด เช่น จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์วารสารสิง่พิมพ์หนงัสือพิมพ์ขององค์การบริหาร
สว่นต าบลโนนเพ็ด  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหาร
ราชการใหม้ีประสทิธิภาพคุณภาพ หน้าที ่111 ล าดับที ่1 

      

    
โครงการศึกษาดูงานผูบ้รหิาร/สมาชิก/ผู้น าชุมชน/ส่วนราชการ
อื่นและพนักงานฯในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกึอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก ่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชนและส่วนราชการอื่น เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า

      



สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหาร
ราชการใหม้ีประสทิธิภาพคุณภาพ  หน้าที ่111 ล าดับที ่2 

    
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายท้องถ่ิน เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ อบต.โนนเพ็ด 
และประชาชนในพื้นที่ทีส่นใจ ได้มีความรู้ด้านกฎหมายในการ
บรหิารองค์กร กฎหมายเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทอ้งถ่ิน ตลอดจนสง่เสรมิคุณธรรม  
จริยธรรมเพื่อต้องปูองกันการทจุริตคอรัปช่ัน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ใช้ด าเนินการตามโครงการฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน และระเบยีบ 
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการบริหาร
ราชการใหม้ีประสทิธิภาพคุณภาพ หน้าที ่112 ล าดับที ่3 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกต ิ
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 
 
 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดสุ านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถงึรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรงุวัสด ุรายจ่ายเพือ่จัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น  
กระดาษ ปากกา คลิปดินสอ ลวดเย็บกระดาษ แฟูม แบบพมิพ์
ต่างๆ ฯลฯ น้ าดื่มส าหรบับริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดงุานบ้านงานครัว อาทิเช่น หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรปู มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จาน
รอง ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง ผ้า
ปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เครื่อง
บดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา  
หม้อไฟฟูา รวมถึงหมอ้หงุข้าวไฟฟูา กระติกน้ ารอ้น กระติก 
น้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าหม่ ผ้าปูโตะ๊ น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดเุช้ือเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง  
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แก๊สหุงตม้ น้ ามันเช้ือเพลิง  
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบ ี 
น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าด ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

      



ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถึง รายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรอืปรับปรงุวัสดุรายจ่ายเพือ่
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่า
วัสด ุเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์บันทึกข้อมลู
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Dis
c, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(Rell Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพส์ าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบลิ หน่ายประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่
กรองแสง แผนแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ ์(Key Board)  
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซปิ (Memory Chip)  
เช่น  RAM คัตซีทฟีดเตอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์ 
(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ ์(Printer Switching 
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 
(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card,  Anti virus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard 
Disk) แบบซีดรีอม (CD-ROM แบบออพติคอล) (Optical) เป็น
ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 316,600 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายค่าไฟฟูาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ใน
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 8,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายค่าน้ าประปาในส านักงานหรือที่สาธารณะรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ใน
กิจการองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 3,600 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท ์รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบรกิาร
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกบัการใช้บริการ เช่น 
การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ์ค่าบ ารุงคู่
สายโทรศัพท ์ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  

      



การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563 

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณีย,์  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบรหิารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส ์(GFMIS) ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ สื่อสาร  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  
เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดงักล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการใช้บริการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563 

  
งบลงทุน รวม 4,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ าร้อนไฟฟูา จ านวน 4,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถงัต้มน้ ารอ้นไฟฟูา ขนาดความจุ
น้ า 30 ลิตร มีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
1. ถังต้มน้ าร้อนไฟฟูา (สแตนเลส) ขนาดความจุน้ าได้ไม่น้อย
กว่า 30  ลิตร 
2. หูจับข้างคูลเลอร์หุ้มกันร้อนส าหรบัเคลือ่นย้าย 
3. จะตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถงึระดบั 
4. หัวก๊อกเป็นสแตนเลสสามารถเปิดค้างได ้ 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการ จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 655,580 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 586,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 586,020 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 406,020 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปี ใหแ้ก่
พนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  
12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังาน
จ้าง  จ านวน 1 อัตรา  ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  
1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  
12 เดือน 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 69,560 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 49,560 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 24,560 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง จ านวน 2 รายดังนี้ 
     - ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า ที่มีสทิธิได ้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไข

      



เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1797 ลงวันที ่2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอื
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมส าหรบัการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝกึอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึง่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรอืร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 258,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 243,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 243,360 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 243,360 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปี ใหแ้ก่
พนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  
12 เดือน 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 15,140 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,140 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 5,140 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 1 รายดังนี ้
     - ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1797 ลงวันที ่2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
0808.2/ว388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอื

ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นให้ผูเ้ข้ารับการ
      



ฝึกอบรมส าหรบัการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝกึอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึง่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรอืร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรอืนต าบลโนน
เพ็ด 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกึอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนต าบลโนนเพ็ด ให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรอืน อาสากู้ชีพ กู้ชีพกู้ภัย พนักงาน ข้าราชการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดืม่ ค่าชุดอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครปอูงกันภัยฝุายพลเรอืน พ.ศ.2563 และระเบียบ  
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที ่ 
96 ล าดับที ่3 
 
 
 

      



 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 476,450 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 269,170 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 269,170 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 269,170 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปี ใหแ้ก่
พนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จ านวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  
12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 185,380 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 71,380 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 71,380 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าป ีตั้งไว้ 11,380 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 1 รายดังนี ้
     - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
2. ค่าปุวยการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ตั้งไว้  

      



60,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปุวยการอาสาสมัครปอูงกันภัยฝุายพล
เรือนในการปฏิบัตหิน้าทีง่านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือกรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีค าสั่งให ้อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์หรือนอกทีต่ั้ง
ศูนย์ อปพร. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1797 ลงวันที ่2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอื
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมส าหรบัการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝกึอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึง่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรอืร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 104,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 84,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแต่งกายชุดฝึกอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรอืน หรือชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยหมวก เสื้อ  
กางเกง เข็มขัด รองเท้า และเข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแตง่กายของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 และ
ระเบียบ กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ส าหรบัใช้ในการปฏิบัต ิ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กรวยจราจร แผงกัน้
เหล็ก เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  
งบลงทุน รวม 21,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานส าหรบัเจ้าหน้าที ่ จ านวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าที ่จ านวน 2 ตัว ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1. เก้าอี้ส านักงานแบบพนักพงิ  
2. ขาอลูมิเนียมแบบล้อหมุน 
3. มีที่พักแขน  2 ข้าง 
4. สามารถปรับระดับสูง-ต่ าได ้
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

      



- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    
ค่าจัดซื้อตู้เหลก็ (แบบ 2 บาน) จ านวน 5,700 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน เพื่อใช้ส าหรับ
จัดเกบ็วัสด ุอุปกณ์งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีลักษณะเฉพาะสงัเขป ดังนี ้
1. มีมือจบัชนิดบิด 
2. มีแผ่นช้ันปรบัระดบั 3 ช้ิน 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

    
ค่าจัดซื้อตู้เหลก็ (แบบ 4 ลิ้นชัก) จ านวน 6,700 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก เพื่อใช้ส าหรับ
จัดเกบ็เอกสารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
มีลักษณะเฉพาะสงัเขป ดังนี ้
1. มีหูลิ้นชัก 
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรบัเจ้าหน้าที่ จ านวน 3,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับเจ้าหน้าที ่ 
จ านวน 1 ตัว มีลกัษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
- โต๊ะท างานไมเ้คลือบผิว ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง  
60 เซนติเมตร ความยาว 120 เซนติเมตร ความสูง 75  
เซนติเมตร  

      



ตั้งตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
งานจราจร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปูองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญในพื้นที่ต าบลโนนเพ็ด เช่น เทศกาล
ปีใหม ่เทศกาลสงกรานต ์เป็นต้น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
เครื่องดืม่ ค่าวัสด ุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดต้ังจุดตรวจ 
ให้บรกิารประชาชน 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด
ที่ มท 0804.5 /ว1634 ลงวันที ่22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4 /ว661 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.4 /ว1123 ลงวันที ่9 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที ่
 95 ล าดับที ่1 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 400,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบรบิาลทอ้งถ่ิน  
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และ
อัตราค่าตอบแทนสาสมัครบริบาลทอ้งถ่ิน ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.
0819.2/ว 0803 ลงวันที ่6 กุมภาพันธ์ 2563 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.
0819.2/ว 2318 ลงวันที ่21 เมษายน 2564 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อที่มสีัตว์เป็นพาหนะ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ
ที่มีสัตว์เป็นพาหะ เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลโนนเพ็ด  
ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ เช่น ค่ารณรงค์ ฉีด
พ่นและอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.5 /ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5 /1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2560 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5 /1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 

      



- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่87 ล าดับที ่2 

    
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุต าบล
โนนเพ็ด 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรา้ง
เสริมสุขภาพผู้สงูอายุต าบลโนนเพ็ด ให้แก ่ผูสู้งอายุในเขต
ต าบลโนนเพ็ด เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดืม่ ค่าวัสด ุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่87 ล าดับที ่1 

      

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย ์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ่ายเป็นค่าวัคซีน ค่าส ารวจ 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561   
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0810.5/2072 ลงวันที ่5 กรกฏาคม 2561  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0810.5/4052 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/827 ลงวันที ่1 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0819.3/19 ลงวันที ่3 มกราคม 2563 

      



- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่88 ล าดับที ่3 

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์วัคซีนปูองกันโรคพษิ
สุนัขบ้าโรคปากเปื่อย โรคเท้าเปื่อย ของสัตว์ ยาฉีดคุมก าเนดิ  
เข็มไซรริงค์ แอลกอฮอล ์ส าล ียาสลบ ยาก าจัดเห็บหมัด  
ทรายอะเบท น้ ายาพ่นสารเคมีก าจัดยุง และแมลงวัน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 220,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 220,000 บาท 

      

  - เพื่ออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่้าน ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข แยกเป็น 
1) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านหนองบัวนาค  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ  
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,375 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 8,875 บาท 

      



2) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านหนองช่างตาย  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,375 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 8,875 บาท 
3) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านหนองไผ ่ 
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 6,250 บาท 
2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 10,000 บาท 
4) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านหนองคอกควาย  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,250 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 9,000 บาท 
5) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านโนนเพ็ด  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม



ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,900 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,400 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 8,700 บาท 
6) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านเมอืงดู ่ 
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,375 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเรง็  
จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

      

  สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวนเงิน 8,875 บาท 
7) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านหนองจันสอน  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ  
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,250 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 9,000 บาท 
8) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านหัวสะพาน  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 6,250 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

      



ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 10,000 บาท 
9) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านหนองห่าง  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,250   บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน  3,750  บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 9,000 บาท 
10) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่10 บ้านกุดฆ้องวงค์  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,250 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 9,000 บาท 
11) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านหนองม่วง  
จ านวน 20,000 บาท ตามโครงการ   
(1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีจ านวนเงิน 7,250 บาท 
(2) โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็ง จ านวนเงิน 3,750 บาท 
(3) โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวนเงิน 9,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม



ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่88 ล าดับที ่4 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ การสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ "รกั
น้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน"  เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
สถานที ่ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสด ุค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการ
จัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 
 103 ล าดับที ่ 2 

      

    
โครงการฝกึอบรมถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากการเรียนรูห้นูพุก(หนู
นา) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกึอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
จากการเรยีนรูห้นูพุก (หนูนา)  เพื่อด าเนินการฝึกอบรม
เกษตรกรในพื้นที่ต าบลโนนเพ็ด ผู้มีความสนใจในการเลี้ยงหนู
พุก(หนูนา)  

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการ
จัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หน้าที่ 
106 ล าดับที ่6 

    
โครงการฝกึอบรมและสง่เสรมิการเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย ์

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกึอบรมและสง่เสรมิการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย ์เพื่อด าเนินการ
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้มีความสนใจในพื้นที่ต าบลโนนเพ็ด ที่จะ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการ
จัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
หน้าที ่104 ล าดับที ่3 

      

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวม 221,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเสาวนีย์ จ านวน 30,000 บาท 



      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรติ
ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ เช่น จัดซื้อต้นไม ้กล้าไม้ชนิด
ต่างๆ และค่าด าเนินการตามโครงการรวมใจภักรักษ์พื้นที่สี
เขียวตามพื้นที่สาธารณประโยชน์และโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการ
จัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หน้าที่ 
103 ล าดับที ่1 

      

  
งบลงทุน รวม 191,000 บาท 

   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 191,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค       

    
โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวจากนานางล าปาง ถึงนานาง
ส าเภา เพ็ดนอก ม.7 

จ านวน 191,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองอสีานเขียว หมูท่ี ่7 บ้านหนอง
จันสอน จากนานางล าปางถึงนานางส าเภา เพ็ดนอก  
ปริมาณงานขุดดินขนาดปากสระกว้าง 6.00 เมตร ยาว  
510.00 เมตร ขนาดก้นสระกว้าง 5 เมตร ยาว 510.00  
เมตร ลึก 2.00 เมตร วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.80 เมตร จ านวน 5 ท่อน (ตามแบบแปลนและรายการที่
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดก าหนด) พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน หน้าที ่151 ล าดับที ่16 

      

 


