
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  6,541,080  บาท แยกเป็น  
แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,374,140 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,094,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,094,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 656,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปี 
ให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 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 านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่รายเดือนของพนกังานส่วน
ท้องถ่ินทีส่มควรได้รบั แยกเป็น 
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 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 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 384,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 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 านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
     - 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 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 245,840 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 37,840 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 37,840 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง จ านวน 4 รายดังนี้ 
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     - ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 ราย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน จ านวน 108,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์
อินเตอรเ์น็ตชุมชนตามโครงการส่งเสริมและพฒันาระบบ
บริการอินเตอรเ์น็ต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
การจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที ่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 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 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 
ที่ มท 0808.2/ว388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดสุ านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถงึรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรงุวัสด ุรายจ่ายเพือ่จัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
กระดาษ ปากกา คลิปดินสอ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม แบบพมิพ์

      



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

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถึง รายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรอืปรับปรงุวัสดุรายจ่ายเพือ่
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable 
 Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูล (Rell Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ส าหรบัเครื่องพมิพ์
คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนือ่ง สายเคเบลิ หน่ายประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผนแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร ์
(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊
อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ 
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส ์(Card) เช่น Ethernet 
Card , Lan Card,  Anti virus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลู แบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM แบบออพติคอล) (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 33,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) (ราคา
รวมค่าติดตั้ง) 

จ านวน 27,900 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนงั 
(ระบบ Inverter) (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี ้
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดตั้ง           
3. เครื่องปรบัอากาศที่มีความสามารถในการท าความ
เย็น ขนาดไม่เกิน 18,000 บีทีย ูต้องได้รับการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเรจ็รปูทัง้ชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           
6. การจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก
ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพือ่เป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพจิารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลงังานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7. การติดตั้ง
เครื่องปรบัอากาศ ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี ้สวิตช์ ท่อ
ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน สายไฟ              
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ 

      

    
ค่าจัดซื้อตู้เหลก็เกบ็เอกสาร จ านวน 6,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ช้ัน ประตู
บานเลือ่น เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ตั้งตามราคาทอ้งตลาด 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ จ าแนก

      



ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,876,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,821,660 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,821,660 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,188,540 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปีให้แก่ 
ข้าราชการคร ูครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองช่างตาย 
จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโนนเพ็ด 
จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองบัวนาค 
จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองบัวนาค 
จ านวน 1 อัตรา 
(จากเงินอุดหนุนสนบัสนุนสถานศึกษาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว2140 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 67,200 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินที่พนักงานครู
ได้รับในอัตราเท่ากบัเงินวิทยฐานะส าหรบัวิทยะฐานะช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 1 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองบัวนาค 
จ านวน 1 อัตรา 
(จากเงินอุดหนุนสนบัสนุนสถานศึกษาที่กรมส่งเสริมการ

      



ปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว2140 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 151,200 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะ ให้แก ่ข้าราชการคร ูครูศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองช่างตาย 
จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโนนเพ็ด 
จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองบัวนาค 
จ านวน 1 อัตรา 
(จากเงินอุดหนุนสนบัสนุนสถานศึกษาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว2140 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 342,720 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 3 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทกัษะ) จ านวน 2 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 
(จากเงินอุดหนุนสนบัสนุนสถานศึกษาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้และเงินรายได้ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล)  

      



- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว2140 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
     - ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทกัษะ) จ านวน 2 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 
(จากเงินอุดหนุนสนบัสนุนสถานศึกษาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจัดสรรให้และเงินรายได้ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว2140 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–
2566 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตัง้จ่ายไว้
จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,707,280 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 119,500 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 61,200 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็
เงินรางวัลประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ีให้แก ่ข้าราชการคร ูครูศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 7 ราย ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองช่างตาย 
จ านวน 1 อัตรา 

      



     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโนนเพ็ด 
จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองบัวนาค 
จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองบัวนาค 
จ านวน 1 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทกัษะ) จ านวน 2 อัตรา 
     - ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ
รางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนกังาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 58,300 บาท 

      

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

      

   
ค่าใช้สอย รวม 738,330 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 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 30,000 บาท 

      

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

      

    
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงานให้เบิกได้เท่าที่จ าเป็นและประหยัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่92 ล าดับที ่8 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จ านวน 21,500 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด จ านวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 430 บาท/ป ี
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงิน

      



อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  หน้าที ่91 ล าดับที ่6 

    
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนเพ็ด) 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม (โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโนนเพ็ด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนเพ็ด จ านวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 300 บาท/ป ี
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่91  ล าดับที ่5 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเงินรายหัว
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก อบต.โนนเพ็ด) 

จ านวน 144,500 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.โนน
เพ็ด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
จ านวน 3 ศูนย์ จ านวนเด็ก 85 คน  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่92 ล าดับที ่7 

      



    
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียนเดก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนเพ็ด) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสอืเรียนเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลโนน
เพ็ด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
จ านวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาท/ป ี 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่90 ล าดับที ่3 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนเพ็ด) 

จ านวน 437,330 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนน
เพ็ด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด จ านวน 3 ศูนย์ จ านวนเด็ก 85 คน จ านวน 245 วัน  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2174 ลงวันที ่13 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3924 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่89 ล าดับที ่2 

      

    
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์
การเรียน ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลโนนเพ็ด) 

จ านวน 10,000 บาท 

        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร       



สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โนนเพ็ด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด จ านวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่90 ล าดับที ่4 

   
ค่าวัสดุ รวม 792,450 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 782,450 บาท 

      

  (1) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดงุานบ้านงานครัว อาทิเช่น หม้อกระทะ 
กะละมัง ตะหลิว กรอบรปู มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง 
ผงซกัฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปทูี่
นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง
น้ า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิง้ขนมปงั กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอ้หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 
ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดทีซ่ื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(2) อาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 762,450 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เดก็นักเรียน
โรงเรียนต่างๆ เด็กกอ่นปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
บรหิารงานขององค์การส่วนต าบลโนนเพ็ด จ านวน 4 โรงเรยีน 
จ านวนเด็ก 290 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ 
จ านวนเด็ก 85 คน รวม 375 คน  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน

      



ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่89 ล าดับที ่1 

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถึง รายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรอืปรับปรงุวัสดุรายจ่ายเพือ่
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรัพยส์ินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable 
Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูล (Rell Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ส าหรบัเครื่องพมิพ์
คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
กระดาษต่อเนือ่ง สายเคเบลิ หน่ายประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผนแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร ์(Cut  
Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส ์(Card) เช่น Ethernet Card , 
Lan Card,  Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมลู แบบต่างๆ เช่น แบบดสิเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM แบบออพติคอล) (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการ จ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 57,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พฒันาเดก็เล็กขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด จ านวน 3 ศูนย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 7,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายค่าน้ าประปาส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด จ านวน 3 ศูนย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์การ
บรหิารส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563 
 
 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,348,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,348,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นที ่

จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที ่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่94 ล าดับที ่16 

      

    
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที ่ตามโครงการวัน
วิทยาศาสตร ์

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที ่ตามโครงการวันวิทยาศาสตร ์จ านวน 4 โรงเรียน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563   
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่94 ล าดับที ่14 

      

    
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามโครงการเข้าค่ายพุทธ
ธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563   
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่94 ล าดับที ่15 

      



    
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลโนนเพ็ด ตามโครงการ
เข้าค่ายลูกเสือสามัญและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลโนนเพ็ด ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามญัและลูกเสอื
สามัญรุ่นใหญ ่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563   
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่93 ล าดับที ่13 

      

    
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลโนนเพ็ด ตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

จ านวน 1,218,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลโนนเพ็ด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพ็ด จ านวน 4 แห่ง 
จ านวน 290 คน จ านวน 200 วัน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว4750 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที ่18 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที ่93 ล าดับที ่12 
 
 
 
 

      



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดงานของดีอ าเภอประทาย จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของดอี าเภอประทาย เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที ่ค่าวัสด ุค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570 ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทยและภูมปิัญญา หน้าที ่
109 ล าดับที ่5 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินของกลุม่สตรี
ต าบลโนนเพ็ด 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางศิลป 
วัฒนธรรมท้องถ่ินของกลุม่สตรีต าบลโนนเพ็ด  เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ่ค่า
วัสด ุค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาดา้น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทยและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
หน้าที ่110 ล าดับที ่7 
 

      



 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรูร้ักสามัคคีความปรองดองของ
ประชาชนในชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่าสถานที ่
 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ่ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570 ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทยและภูมปิัญญา หน้าที ่
108 ล าดับที ่2 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการบรรพชาอปุสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาอปุสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูร้อน และค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติธรรมวัดใน
เขตต าบลโนนเพ็ด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 

      



- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาดา้น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทยและภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน หน้าที ่109 ล าดับที ่6 

    
โครงการสบืสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียน
พรรษา 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสบืสานงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาและถวายเทียนพรรษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาดา้น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทยและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
หน้าที ่108 ล าดับที ่3 

      

    
โครงการเสรมิสร้างท านุบ ารงุพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม) จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสรมิสร้างท านุบ ารงุพุทธ
ศาสนา (ปริวาสกรรม) ส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปใน
ต าบลโนนเพ็ด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝกึอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาดา้น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทยและภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน  หน้าที ่109 ล าดับที ่4 

      

 


