
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  1,488,650  บาท แยกเป็น  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 740,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 434,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 434,700 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 392,700 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานองค์การ
บรหิารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2 
/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี (ปีงบประมาณ 2564-2566  และ 
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่รายเดือนของพนกังานส่วนท้องถ่ินที่
สมควรได้รบั แยกเป็น 
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 
/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 251,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 16,500 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 16,500 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็เงินรางวัล
ประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน 1 
 รายดังนี้ 
     - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2 
/ว388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกช่ืออย่างอืน่ใหผู้้เข้ารบัการฝึกอบรมส าหรบัการ
ฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือ
ร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัด
หรือร่วมกันจัด 

      



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึ 
อบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

    
โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแมบ่้าน กลุม่อาชีพ กลุ่มสตรี และ
คณะกรรมการหมูบ่้าน ฯลฯ 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มแมบ่้าน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตร ีผู้น าชุมชน และคณะกรรมการหมูบ่้าน ฯลฯ เช่น 
 ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ที่พาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต หน้าที ่85 ล าดับที ่1 

      

    
โครงการพัฒนาบทบาทสตรรีะดับต าบล จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ระดับต าบล 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  หน้าที ่85 ล าดับที ่3 

      

    
โครงการสง่เสรมิเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ดอ้ยโอกาส 
ผู้ปุวยโรคเอดส ์

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสง่เสรมิเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพผู้สงูอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยโรคเอดส)์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือ่งดื่ม ที่
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต หน้าที ่85 ล าดับที ่2 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง       



รวมถึงรายจ่ายเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรบัปรุงวัสด ุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรักษาทรพัย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น กระดาษ ปากกา คลิปดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ แฟูม แบบพมิพ์ต่างๆฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2 
/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรงุวัสดรุายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกตริายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุเช่น แผ่นหรือจานบันทกึข้อมลู อุปกรณ์
บันทึกข้อมลู(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact  
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Rell  
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ หรอื
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส าหรบัเครื่อง 
พิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบลิ หนว่ยประมวลผล  
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผนแปูนอกัขระหรือ
แปูนพิมพ ์(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซ่ิป  
(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 เครือ่งอ่านและบันทึกข้อมลู แบบต่างๆ เช่น แบบดสิเกตต์  
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM แบบ
ออพติคอล) (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2 
/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

  
งบลงทุน รวม 53,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       



    
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานส าหรบัเจ้าหน้าที่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 1 ตัว ลักษณะเฉพาะสงัเขป ดังนี ้
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 รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) 

จ านวน 27,900 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนงั (ระบบ 
Inverter) (ราคารวมค่าติดตั้ง) มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดตั้ง           
3. เครื่องปรบัอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่
เกิน 18,000 บีทียู ต้องได้รับการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร ์5           
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเรจ็รปูทัง้ชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน           
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           
6. การจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)นอกเหนอื 
จากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพือ่เป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศทีม่ีค่าประสทิธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า           
7. การติดตั้งเครือ่งปรบัอากาศ ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี ้
สวิตช์ ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน สายไฟ              
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รืออิเล็กทรอนกิส ์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 23,000 บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรับงาน       



ประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6  
core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมเีทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรอื Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้  
     1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย      
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอืภายนอก  
(External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์  
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด 
แบบ FHD (1920x1080)   
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 33,500 บาท 



  
งบเงินอุดหนุน รวม 33,500 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 33,500 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการพิสจูน์ทราบสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านหันห้วยทรายเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการพสิูจนท์ราบสถานการณ์แพรร่ะบาดของยา
เสพติด ในปูองกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยมีกลุม่ 
เปูาหมาย เช่น ประชาชนทั่วไป เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่
เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด เพื่อน าไปสู่การรักษา บ าบัด ฟื้นฟูผู้ตดิ/ผู้
เสพยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุม่เสี่ยง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563   
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสงัคมและรักษาความสงบเรียบรอ้ย หน้าที ่99 ล าดับ
ที่ 4 

      

    
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน จ านวน 13,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน 
ท้องถ่ินอ าเภอประทายเพือ่ใช้ในการบริหารงานในศูนย์ฯ ในการ 
เป็นศูนย์กลางแก้ไขปญัหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
อ าเภอประทาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563   
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสงัคมและรักษาความสงบเรียบรอ้ย หน้าที ่101  
ล าดับที ่6 

      

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 715,050 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 623,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 623,940 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 357,540 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ที่จ่าย

ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงาน
      



องค์การบรหิารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 
/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564-2566  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 266,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 1 อัตรา ดังนี ้
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนงัสือส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนอัตราก าลงัสามป ี(ปีงบประมาณ 2564–2566  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 91,110 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 26,110 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

จ านวน 26,110 บาท 

      

  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน็เงิน
รางวัลประจ าป ี 
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าป ีแก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   
จ านวน 2 รายดังนี ้
     - ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร

      



ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

   
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2 
/ว388 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรอื
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม
ส าหรับการฝกึอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝกึอบรมที่หน่วยงานอื่นซึง่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2557 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่าสถานที ่ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานให้เบิกได้เท่าที่จ าเป็นและ
ประหยัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 

      



- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาดา้นการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย หน้าที ่98 ล าดับที ่2 

    
โครงการอบต.เคลือ่นที ่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนต าบล
เคลื่อนที ่เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่าสถานที ่ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานให้เบิกได้เท่าที่จ าเป็นและ
ประหยัด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกจิกรรมสาธารณะ การสง่เสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาดา้นการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสง
เรียบร้อย หน้าที ่98 ล าดับที ่3 

      

 


