
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น   2,272,310  บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,272,310 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,055,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,055,240 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,561,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปี ใหแ้ก่ 
พนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุจ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 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 เรื่อง ซักซอ้มแนว 
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามปี (ปีงบประมาณ  2564-2566 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่รายเดือนของพนกังานส่วน
ท้องถ่ิน ที่สมควรได้รับ แยกเป็น 
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 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 เรื่อง ซักซอ้มแนว 
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบรหิารงานบุคคลของ

      



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564-2566 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 429,480 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 3 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัด ุจ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 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 เรื่อง ซักซอ้มแนว 
ทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี (ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม)ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 22,260 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัด ุจ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 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 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 217,070 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 92,070 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

จ านวน 83,670 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง จ านวน 7 รายดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   
     - ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง 
     - ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ
     - ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัด ุ   
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 ราย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 8,400 บาท 

      

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

      

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน 
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินฯลฯ 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน  พ.ศ.2555  แก้ไขเพิ่ม 
เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 
ลงวันที ่2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ที่ มท 
0808.2/ว388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอื
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมส าหรบัการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรอืร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นซึง่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรอืร่วมกันจัด  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมเพื่อพฒันาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น การ
จัดเกบ็รายได ้การจัดท าแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสด ุ
และการปฏิบัติงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ.2557 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดสุ านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถงึรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรงุวัสด ุรายจ่ายเพือ่จัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุง 
รักษาทรพัย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น กระดาษ 
ปากกา คลิปดินสอ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพมิพ์ต่างๆ ฯลฯ 
น้ าดื่มส าหรับบรกิารประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถึง รายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรอืปรับปรงุวัสดุรายจ่ายเพือ่
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรัพยส์ินใหส้ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น แผ่นหรอืจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์
บันทึกข้อมลู(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทึก
ข้อมูล (Rell Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge  
Tape) หัวพิมพห์รือแถบพิมพ ์ส าหรบัเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล หน่ายประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผนแป้นอกัขระหรอืแป้นพิมพ ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซปิ (Memory Chip) เช่น 
RAM คัตซีทฟีดเตอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse)  
พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสญัญาณ (Hub) แผ่นวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card , Lan Card,  Anti virus Card,Sound  
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทกึข้อมลู แบบต่างๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM แบบออพติคอล) (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณีย,์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนกิส ์(GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 

      



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

 


