
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม

อําเภอ ชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,028,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,207,790 บาท

งบบุคลากร รวม 9,082,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตราๆละ 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
และคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 880บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท และคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2  อัตราๆละ 880
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราๆละ7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,404,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล/รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล/  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,992,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,939,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน11
 อัตรา จํานวน 12 เดือนโดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
(5) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา
(6) นิติกร  จํานวน  1 อัตรา
(7) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
(8) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
(9) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
(10) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
(11)เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561 หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)  หนังสือสํานักงาน ก
.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 89,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน สําหรับตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ๆ
ละ  7,000 บาท/เดือน และจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
สูรบ(พสร.)ของพนักงานสวนตําบล จํานวน1 อัตราๆละ440
บาท/เดือน
ฐานอํานาจ (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
(2)ประกาศคณะกรรมพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน   12  เดือน   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน  
(3) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน 12 เดือน  
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไปจํานวน12 อัตราโดยจายใหพนักงานจางดังนี้
(1)พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยนักพัฒนาชุมชน)จํานวน 1
 อัตรา
(2)พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยนักวิชาการเกษตร)จํานวน 1
 อัตรา
(3)พนักงานจางตามภารกิจ(จพง.ป้องกัน)จํานวน 1 อัตรา
(4)พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวย จพง.สาธารณสุข) จํานวน 1
 อัตรา
(5)พนักงานจางทั่วไป(พนักงานขับรถยนต) จํานวน 4 อัตรา
(6)พนักงาจางทั่วไป(ภารโรง) จํานวน 1 อัตรา
(7)พนักงานจางทั่วไป(คนงานเครื่องสูบน้ํา) จํานวน 2 อัตรา
(8)พนักงานจางทั่วไป (คงงานทั่วไป)จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 6)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ   และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 12 อัตรา 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 3,082,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 642,590 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 561,590 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบฯ   คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  คาตอบแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง   เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559  

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตาง ๆ /คา
ธรรมเนียม ตางๆ  /คาตักสิ่งปฏิกูล /คาจางเหมาบริการเชน คา
จางเหมาผูปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด คาจางเหมาทําสิ่งพิมพ
ตางๆ คาจางเขียนป้ายตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
-คารับรองในการตอนรับบุคคล คณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลการ
ประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการ และการประชุม
ตางๆ ตามหนาที่  เชน คาอาหารวาง  คาน้ําดื่ม ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดประชุมประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบลเพื่อ
บูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แผนชุมชน พรอมการ
ออกหนวยบริการดานตางๆใหกับประชาชน เชน คาป้าย  คา
อาหาร  อาหารวาง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2562
 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่ 164

คาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จาก
พระราชดําริฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเชนคา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง ป้าย วัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเป็นฯ
ลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3842
 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่ 160
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คาใชจายโครงการออกหนวยบริการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสถานที่  คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม และวัสดุ
อื่น ๆ ที่จําเป็นฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว3722 ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใช
จายในการจัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่ 164

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู
บริหาร ผูชวยผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  ผูนําชุมชน พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการใหกับบุคลากรทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการใหกับผูบริหาร ผูชวยผู
บริหาร  สมาชิกสภาฯ   พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  เชน คาวิทยากร  คาสถานที่  คาของขวัญ  คา
อาหาร  เครื่องดื่ม อาหารวาง คาเชาที่พัก คาจางเหมารถ คา
วัสดุ   อุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
ฐานอํานาจ ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่ 165
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คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด กรณีแทนตําแหนงที่วาง หรืออื่นๆ  ฯลฯ 
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30 มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่165

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
–คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ตู  โต๊ะ  
–คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ซอมแซม
อาคารสํานักงาน
–คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุตาง ๆ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ แบบพิมพ ตรายาง ธง
ชาติ  สมุดประวัติราชการตะแกรงวางเอกสาร  ที่ถูพื้น ผามาน มู
ลี่ มานปรับแสง แผนป้ายตางๆ โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตูตางๆ ฯลฯ
 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน  แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจาน
รอง กระจกเงา ชุดกาแฟ  ฯลฯ
ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม ปูน
ซีเมนต  สี อิฐ กระเบื้อง อางลางมือ ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สาย
ไมล  เพลา  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก หัวเทียน  นอตและ
สกรู  กระจกมองขางรถยนตหมอน้ํามันรถยนต กันชนรถ
ยนต เบาะรถยนต  ฟิลมกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ตม น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
 ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน  แผนบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึก  แผนกรองแสง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่
ชิปเมาส   แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 688,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้าบานโนนตูม สถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟ้าบานหนองลุมปุ๊ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนหนอง
โดน และตูยามอาสาตํารวจหมูบานประจําตําบลโนนตูม 
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  และศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนหนองโดน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย 
 ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) คาเทเล็ก
ซ (TELEX) คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชบริการเกี่ยวกับการใช
ระบบ (INTERNET) ไดแก คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาใชหมาย
เลขคาเชาหมายเลขคาใหบริการและคาสื่อสารอื่นๆ 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
 

วันที่พิมพ : 26/8/2563  15:50:07 หนา : 14/72



งบลงทุน รวม 22,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด  จัดซื้อตามราคา
ทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภท

คาจัดซื้อพัดลมเพดานโคจร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมเพดานโคจร  ใบพัดขนาดไมนอย
กวา 16 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ปรับแรงลมไดไมนอยกวา 3
 ระดับ ควบคุมการทํางานดวยสวิตซ  จัดซื้อตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภท

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบปมแช จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบปมแช จํานวน 1 เครื่อง ใช
มอเตอรไฟฟ้า ขนาดสายสงน้ําไมนอยกวา 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร
อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําตองมีครบชุด จัดซื้อตามราคา
ทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภท
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,811,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,984,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,984,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,220,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1อัตรา
2)นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน1 อัตรา
3) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
4)เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน1อัตรา
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที2่) ลงวันที่22
 มิถุนายน  2561 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที มท. 0809.3/ว2683 ลงวันที่  15  ธันวาคม 2558
เรื่อง  ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที4่)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่2) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง และเงินเพิ่ม
ตําแหนงอื่นๆ       
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 684,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4
 อัตรา จํานวน  12  เดือน 
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยจพง.
การเงินและบัญชี) จํานวน  1 อัตรา 
2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยจพง.
จัดเก็บรายได)  จํานวน  1  อัตรา 
3)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ) จํานวน  1
  อัตรา 
4) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) จํานวน  1
 อัตรา 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่6)ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559       
      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
จํานวน 4 อัตรา      
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)      
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งบดําเนินงาน รวม 719,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 234,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบฯคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจาง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ฯลฯ
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557 และ
หนังสือ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน เรื่องการ
เบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง
คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ฯลฯ      
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550      

คาเชาบาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์      
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล 
 ฐานอํานาจ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน      

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น     
- คารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพรายวัน และสิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ     
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ ฯลฯ     
- คาจางเหมาบริการทั่วไป ฯลฯ     
- คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ     
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง     
 ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559     
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวน
ตําบลโนนตูม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม     
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะ เบียนทรัพยสิน พ.ศ.2550  พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ
. 2562 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510     
 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่ 165     

โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชําระภาษีและคาธรรมเนียม
ประจําปี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ อัดแผนสปอรตประชา
สัมพันธ แผนพับ และประชาสัมพันธอื่นๆ ฯลฯ     
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 และแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และ
แกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 และ
แกไขเพิ่มเติม
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่ 165     

โครงการศึกษาดูงานดานการคลัง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการ
คลัง เชนงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาจัดการจัดเก็บราย
ได งานพัสดุ และงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน และ
งานบริการอื่นๆ ฯลฯ      
 ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขจนถึง
ปจจุบัน
 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่ 166      
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โครงการออกบริการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียมประจําปี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดอบรมใหความรูเรื่องการชําระภาษี
ประจําปี ความรูตางๆ พรอมออกหนวยบริการเคลื่อนที่ชําระภาษี
ใหกับประชาชน เชน คาป้าย คาเอกสาร , คาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการสํารวจ  
ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแกไขเพิ่มเติม พระราช
บัญญัติ   ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 และแกไขเพิ่มเติม
 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หนาที่ 166     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็น    
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2522และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปี      

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ เกาอี้สํานัก
งาน แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงตม
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรแป้นพิมพ เมนบอรด เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งบลงทุน รวม 108,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท จํานวน 11,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน ดังนี้    
1. มีมือจับชนิดบิด   
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.) 
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 47,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคาพรอมติดตั้ง) 
คุณลักษะพื้นฐาน   
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  36,000  บีทียู    
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาพรอมติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 36,000บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5     
4.  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร    
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)  นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลวเพื่อเป็นการประหยัดพลัง
งานควรพิจราณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกวา 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ      
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ครุภัณฑสํารวจ

คาเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
คุณลักษณะพื้นฐาน   
1.มีเครื่องรับสัญญาณGPS แบบความไวสูง
2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
3.บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุดและสราง
เสนทางได200 เสนทาง    
4.บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติไดถึง  10,000 จุด    
5.  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยูและขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญ
ไมนอยกวา500,000  ตําแหนง   
6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัด
ความดันบรรยากาศ
7. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผาน
ทาง USB  port แบบ  High - Speed 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED  ขาวดํา (18 หนา/นาที)จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 2,600 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED  ขาวดํา (18
 หนา/นาที) 
คุณลักษะพื้นฐาน   
1.  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600x600  dpi   
2.  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมรฃนอยกวา  18
  หนาตอนาที  (ppm)     
3.  มีหนวยความจํา  (MemoryX  ขนาดไมนอยกวา 8 MB    
4.  มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง     
5.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา150 แผน
6.  สามารถใชไดกับ  A4, Letter,Legal และ Custom 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
    

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน  4  เครื่องๆละ 5,800  
บาท

จํานวน 23,200 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จํานวน 4 เครื่อง 
คุณลักษะพื้นฐาน
1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไดไมนอยกวา  1 KVA  (600  Watts)   
2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา15นาที
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,070,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 7
 หนาที่ 161

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ใชสําหรับป้องกันอันตราย
จากการปฏิบัติหนาที่ เชน  เสื้อคลุมดับเพลิง  เสื้อ
ชูชีพ  รองเทา  หมวก ถุงมือ หรืออื่น ๆ ที่จําเป็นฯลฯ   
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เครื่องใชตางๆในรถบรรทุก
น้ําอเนกประสงค   เชน    ถังดับเพลิง  น้ํายาดับเพลิง  สายดับ
เพลิง  กรวยจราจร  ขอตอตาง ๆ   หรืออื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 26/8/2563  15:50:07 หนา : 26/72



งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา(ขนาดใหญ) จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําระยะไกลพรอมทอสงน้ําเป็นเครื่อง
สูบน้ําชนิดหอยโขง ขนาดทางดูดน้ําขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว ทาง
สงขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว ชนิดขับดวยเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4
 จังหวะไมนอยกวา 120 แรงมา พรอมทอสงน้ําเป็นทอเหล็กกลม
ขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว พรอมอุปกรณขอตอตางๆ (คุณลักษณะ
ตามแบบ อบต.โนนตูมกําหนด)  จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่อง
จากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) หนาที่ 11
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,377,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,767,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,767,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,821,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
จํานวน  2 อัตรา จํานวน 589,800 บาท
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1)ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1อัตรา
2)นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 4 อัตรา จํานวน,232,100บาท  
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทน อื่น (ฉบับที่2)
ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2561 และ หนังสือสํานักงานก.จ.,ก.ท.และ
ก.อบต. ดวนที่สุด ที มท. 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต
.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่4)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะครูชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
จํานวน1  อัตรา 
ฐานอํานาจประกาศก.ท.เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมิน
ผลงานพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมี
วิทยฐานะประกาศณ วันที่ 5 มกราคม 2550 และประกาศก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 678,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 388,800 บาท   
 - เพี่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
(ผูดูแลเด็ก) จํานวน 2 อัตรา จํานวน 289,200   บาท 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 91,200 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป(ผูดูแลเด็ก)จํานวน 48,000บาท  
 - เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ(ผูดูแลเด็ก) จํานวน  43,200 บาท  
 ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 2,573,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 159,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
องคการบริหารสวนตําบล เชน เงินผลประโยชนตอนแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษของพนักงาน/พนักงานจางสวนตําบล คาตอบแทน
อปพร. ฯลฯ คาตรวจรับงานจางฯ 
ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล 
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 543,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 423,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตางๆ คาโฆษณาและ
เผยแพรคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ หรือคาจางเหมาบริการ
ทั่วไปฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ในการเดิน ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 26/8/2563  15:50:07 หนา : 31/72



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน เครื่อง
ปริ๊นเตอร  เครื่องคอมพิวเตอร ตู  โต๊ะ ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ซอมแซมรั้วศูนยพัฒนา เด็ก
เล็ก หองอาบน้ําหองสวม อางลางหนาแปรงฟน หองครัว ซอม
แซมโต๊ะ เกาอี้ และอื่นๆที่จําเป็นฯลฯบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุครุภัณฑตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปี

ค่าวัสดุ รวม 1,750,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกาดินสอ แบบพิมพ ตรา
ยาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆเชน ชอนสแตนเลส ถาด
หลุม หมอถังขยะ ถุงดําใสขยะ ไมกวาด แปรงไม ผงซัก
ฟอก น้ํายาลางภาชนะ น้ํายาลางหองน้ํา และอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,540,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว3842ลงวันที่ 30มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ วัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม สีปูน
ซีเมนต ทราย หิน ตะปู คอน เลื่อย สวาน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง ทอ
น้ํา พีวีซี อุปกรณประปา ฯลฯ
ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแก็สหุงตม น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่องฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อสารเคมีภัณฑตางๆ และเวชภัณฑตางๆ
เชน แอลกอฮอล สําลี ผาพันแผล น้ํายาตางๆ ยาเวชภัณฑ ตางๆ
คลอรีน สารสมฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ เชน ฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูก
บาสเกตบอล ลูกตะกรอ ลูกวอลเลยบอล ตาขายประตู  ตาขาย
วอลเลย  ตาขายตะกรอ ลูกเปตอง ที่เก็บอุปกรณกีฬา และ
อุปกรณตางๆฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิล แป้นพิมพเมนบอรด
เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอาน และบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม คอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องคการบริหารสวนตําบล
โนนตูมเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่นอน ผากันเปอน ผาขนหนูฯสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนตูม 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโนนตูม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง มีเชื่อกดึงพรอมคาติดตั้ง ใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานสองพี่นองจํานวน 8 ตัวๆละ 2,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งานจํานวน 1ชุด ๆละ 16,000 บาทใหแกกองการศึกษาฯ
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0  GHZและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบCache Memory รวมในระดับ (LEVEL) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไม
นอยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา  1,366X768 PIXEL และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา  1
 ชองสามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n ,ac)และ Bluetooth ฯลฯ
 รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรเดือนพฤษภาคม 2563
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ถังหมึก
พิมพ  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ   4,300 บาท ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสองพี่นอง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาว-ดํา สําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4 ,Letter ,  Legal  และ Custom  ฯลฯ
 รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรเดือนพฤษภาคม 2563
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,451,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,159,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,159,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสองพี่นอง

จํานวน 563,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอาหารกลางวันเพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อ หรือจัดจางอาหารกลางวัน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สองพี่นองจํานวน 115คน คนละ 20  บาทตอคนตอวันเป็น
เวลา  245  วันตั้งไวเป็นเงิน จํานวน 563,500 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่3
 หนาที่ 132

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองโดน

จํานวน 171,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อหรือจัดจางอาหารกลางวัน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองโดน จํานวน 35 คน คนละ 20  บาทตอคนตอวัน เป็น
เวลา 245 วัน ตั้งไวเป็นเงิน จํานวน 171,500 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 132
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คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5  
ปี

จํานวน 129,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานสองพี่นอง จํานวน 115 คน คนละ 1,130 บาทแยก
เป็น ดังนี้  
 - คาหนังสือเรียน อัตราคน ๆ ละ 200 บาท
ตอปี
 - คาอปกรณการเรียน อัตราคน ๆ ละ 200 บาทตอปี
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน ๆ ละ 300 บาทตอปี
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคน ๆ ละ 430 บาทตอปี
 ตั้งไวเป็นเงิน 129,950 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 134

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5  
ปี

จํานวน 39,550 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองโดน จํานวน 35 คน คนละ 1,130 บาทแยกเป็น
 ดังนี้  
 - คาหนังสือเรียน อัตราคน ๆ ละ 200 บาทตอปี
 - คาอปกรณการเรียน อัตราคน ๆ ละ 200 บาทตอปี
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน ๆ ละ 300 บาทตอปี
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคน ๆ ละ 430 บาทตอปี
 ตั้งไวเป็นเงิน 39,550 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 134
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โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานรางกาย อารมณ-จิตใจ
สังคมและสติปญญา (รายหัว ) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี

จํานวน 195,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียน การสอน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานสองพี่นองใชสําหรับพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน 115 คนๆละ 1,700 บาทตอคนตอปี  ตั้งไวเป็น
เงิน  195,500  บาท
วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 134

โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานรางกาย อารมณ-จิตใจ
สังคมและสติปญญา (รายหัว ) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี

จํานวน 59,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียน การสอน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองโดนใชสําหรับพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน 35 คนๆละ 1,700 บาทตอคนตอปีตั้งไว
เป็นเงิน  59,500  บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ ที่ มท
 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3886
 ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 134
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,292,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,292,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,292,000 บาท

เป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  5
 โรงเรียน จํานวน 573 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม  (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น) 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 132

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําปี
พ.ศ. 2564 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเวที คาเครื่องเสียง คา
ของรางวัล ประกอบกิจกรรมตางๆ คาวัสดุ คาป้าย และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวง มหาดไทยที่ มท0808.2/ว73 ลงวัน
ที่ 16มกราคม2560เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเขารวม แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 131 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 558,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุม
กําเนิด  คาป้ายรณรงคและคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 4
 หนาที่ 142

คาใชจายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน  คา
ป้าย  คาตอบแทน จนท. และวัสดุอุปกรณอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3842
 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที3่
) ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่ 10

คาใชจายโครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบท  คาสารเคมีฉีดพนกําจัดยุง
ลาย  น้ํามัน  คาป้ายรณรงค  คาจางเหมาคนพนสารเคมี และวัสดุ
อุปกรณอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.5
/ว4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่องควบคุมและป้องกันโรค
ที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 4
 หนาที่ 142
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คาใชจายโครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง 
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาวัสดุ คาป้าย คา
อาหารวางและน้ําดื่ม คาอาหาร  คาวิทยากร และอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุม
พื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Clusters)ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 4
 หนาที่ 144

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเวชภัณฑตาง ๆ สําลี  ผาพันแผล  ถุง
มือ อุปกรณเครื่องมือตางๆที่ใชในการแพทยฉุกเฉิน  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 13,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,900 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซื้อเครื่องวัดความดัน แบบดิจิดอล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล 
คุณลักษณะ     
- บีบและคลายตัวอัตโนมัติ
-วัดความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจไดพรอมกัน
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
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คาจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ําตาล จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ําตาล  จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  

คาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส ใชวัด
อุณหภูมิรางกาย ชนิดอินฟราเรด เทอรโมมิเตอร จัดซื้อตามราคา
ทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    

คาจัดซื้อสไปรเดอรบอรด จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสไปรเดอรบอรด
คุณลักษณะ
-เป็นพลาสติกที่มีความหนาแนนสูง
-ขนาดแผนเคลื่อนยายผูป่วย183x44.7 ซม. 
-สามารถรับน้ําหนักไดสูงสุด 200 กิโลกรัม    
- อุปกรณประคองศรีษะ 
-เข็มขัดรัดผูป่วย
 จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  
 

คาจัดซื้อแอมบลูแบล็ค ซิลิโคลน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแอมบลูแบล็ค   ซิลิโคลน 
-ลูกยางบีบชวยหยายใจ PVC 1 ชิ้น
- ถุงสํารองอากาศ ขนาด 2000 มล. 1 ใบ 
- สายออกซิเจน1 เสน
- หนากากออกซิเจน  1 ชิ้น                  
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ  ดานสาธารณสุข  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
ใหกับหมู 1 - 13 ในการดําเนินงานตาม โครงการพระราชดําริ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3842
 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 4
 หนาที่ 142

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการชวยเหลือสวัสดิการดูแลผูประสบภัยตางๆ ผูสูง
อายุ ผูพิการ ผูป่วยเอดส   ผูยากไรและผูดอยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการใหความชวยเหลือสวัสดิการ
ดูแลดานคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูป่วยเอดส   ผูยาก
ไรและผูดอยโอกาส  เชน เงิน  วัสดุ สิ่งของตางๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 5
 หนาที่ 148
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คาใชจายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวตผู
สูงอายุ เชนคาวิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้าย วัสดุอุปกรณ
ตางๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 หนาที่150

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,040,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,684,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,684,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 965,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  
จํานวน  4  อัตรา  
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1)ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
2)นายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา
3)เจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
4)นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล  
ฐานอํานาจ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558  เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการพนัง
กานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน  4
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
1)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวย จพง.ธุรการ) 
จํานวน 1 อัตรา
2)พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยชางโยธา)
 จํานวน 1 อัตรา
3)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางไฟฟ้า)
จํานวน 1 อัตรา
4)คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา   
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 1,333,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาตอบแทนกรรมการสอบสวน
วินัย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพักอาศัย ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่จะไดรับ  
ฐานอํานจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิ์ที่ควรจะไดรับ
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
      

ค่าใช้สอย รวม 463,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 153,600 บาท

เพื่อจายเป็น
-คารับวารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพรายวัน  และสิ่งพิมพตาง ๆ
-คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ
-คาธรรมเนียม 
-คาทดสอบคุณภาพน้ําประปา
-คาจางเหมาบริการทั่วไป  
- คาจางเหมาบริการงานสํารวจ งานออกแบบ  งานเขียนแบบใน
การกอสราง เชน สํารวจออกแบบเสนทางออกแบบเขียนแบบ
อาคาร งานทดสอบดินกอการกอสราง คาสํารวจแหลงน้ํา
บาดาล ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใชจายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑเชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพิมพดีดเครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ ตู  โต๊ะ  ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  เชน  ซอมแซม  อาคารสํานัก
งาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการภายในตําบลโนน
ตูม และ อื่นๆที่จําเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ
  เชน วัสดุ  เครื่องยนต อุปกรณ เครื่องมือสํารวจ  ตาง ๆ  และ
อื่นๆ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ
  เชน  กระดาษ  หมึก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ  ตรา
ยาง  ธงชาติ ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน ฟิวส  เข็มขัดรัด
สายไฟ  โคมไฟฟ้า 
เสาโคมไฟ อุปกรณไฟสองสวาง สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตช
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ วัสดุกอสรางตางๆ เชนไม สี แอสฟลท
ติก ยางมะตอย ปูนซีเมนต  ทราย  หิน  ตะปู  คอน  เลื่อย
สวาน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง ทอน้ํา พีวีซีอุปกรณประปา  ประแจคอ
มาและรอก ฯลฯ   
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูก
ปนน้ํามันเบรก หัวเทียน น๊อตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต หมอน้ํามันรถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ   
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับชุดเครื่องจักรกลปฏิบัติงานปรับเกรดถนนภายในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม รถยนตกองชาง รถจักรยานยนต
และรถบรรทุกเอนกประสงค   
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสารเคมีภัณฑตางๆ  และเวชภัณฑ
ตางๆ เชน แอลกอฮอล  สําลี  ผาพันแผล  น้ํายาตางๆ  ยา
เวชภัณฑตางๆ  คลอรีน  สารสม  ฯลฯ    
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปเมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ
 เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 22,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 10,800 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  จํานวน  2
  ตูๆ ละ  5,400 บาท ขนาดกวางไมนอยกวา 120 ซม. ลึก  40
  ซม. สูง 80 ซม. จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  

คาจัดซื้อพัดลมเพดานโคจร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง  จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 1,600 บาทใบพัดขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว ปรับแรงลมไดไม
นอยกวา 3 ระดับ ควบคุมการทํางานดวยสวิตซ  
จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต    
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi   
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)   
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 10 หนา  ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)   
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา     1 ชอง     
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน   
- สามารถใชไดกับ A4 . Letter , Legal และ Custom   
ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
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คาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600x600 dpi  
-  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)  
-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB  
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา    1 ชอง  
-  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน  
-  สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และ Custom  
ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,139,300 บาท
งบลงทุน รวม 3,939,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,939,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานวังทองพัฒนา หมูที่ 12 จํานวน 121,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก
บาน นางสีดาสินจะโป๊ะ ไปสามแยกสวน นายเหรียญ
แสงใส ขนาดกวาง 3.00 เมตรยาว 66 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 198 ตรม.พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1ป้าย
(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 16   
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสองพี่นอง  หมูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากสาม
แยกซุมประตูวัดอุภัยภาคิกาวาสไป บานนางวิภาพร ปีกา  ขนาด
กวาง 5.00 เมตรยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 407.10 ตรม.ไหลทางหินคลุก พรอมบดอัดแนนกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 4.80 ลบ.ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 15  

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไร  หมู 4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบาน
นางคําตัน  เจริญรัมย ถึงบาน นางทองปุ่น ฝ่ายสงฆ  ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 43เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา  172 ตรม. (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูม
กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 14 

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตูม  หมูที่ 3 จํานวน 188,700 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก หนารานคา
สหกรณโนนตูมถึงแยกนานางทิม  นาดีขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 306.14 ตรม. ไหลทางลงหินคลุกพรอมบดอัดแนนกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.20 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 3.60 ลบม. หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน1ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนน
ตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 14  
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตูม หมูที่ 3 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบาน
นางอรุณ  เที่ยงธรรม ไปถึงหลังวัดโนนตูม  ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 164
 ตรม.ไหลทางหินคลุก พรอมบดอัดแนนกวางเฉลี่ยขางละ 0.20
 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 2.46 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่  (ตามแบบรูปและ
รายการรายละเอียดที่ อบต.โนนตูมกําหนด )
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 14  

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังทองพัฒนา  หมูที่ 12 จํานวน 129,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางเขาซอย
บานนายสมชาย อินทรนอก ไปบานนายสุข ปฏิตัง  ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 216.14 ตรม.พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1
 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 17   

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองพี่นอง หมู 7 จํานวน 230,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 372 ตรม.  ไหลทางลงหินคลุกบด
อัดแนนกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 5.58 ลบ.ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย(ตามแบบรูป
และรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 หนาที่ 152   
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเจาเรือน หมูที่ 2 จํานวน 247,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบาน
นายธีระ ทองดวง  ไปบานสาหราย  ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 80 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400
 ตรม. ไหลทางหินคลุกพรอมบดอัดแนนกวางเฉลี่ยขางละ 0.20
 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 4.80 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่พรอมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูม
กําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 3 

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโดน  หมูที่ 5 จํานวน 134,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายรอบหมูบาน
หนองโดน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองโดน)  ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 220
 ตรม.ไหลทางหินคลุก บดอัดแนนกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร
ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 3.30 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูม
กําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1
  หนาที่ 60   
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโดน  หมูที่ 5. จํานวน 117,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายรอบหมู
บาน(เชื่อมบานนายสอ อภิรักษ)  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 48
 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 192 ตรม. ไหลทาง
หินคลุก บดอัดแนนกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตรยาว 48
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 2.88
 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1
 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1
 หนาที่ 60  

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองลุมปุ๊ก หมูที่ 11 จํานวน 249,600 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบาน
นายอาณัติ  สงนอก ไปถึงบาน นายบุญมี อินทรรัมย  ขนาด
กวาง 5.00 เมตรยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 403.96 ตรม.ไหลทางหินคลุก บดอัดแนนกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.20 เมตรยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 4.80 ลบม.หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการรายละเอียด
ที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 16  

คากอสรางถนนดิน  บานสาหราย  หมูที่ 1 จํานวน 254,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดิน สายจากหนองตาตอย ไปโนนตา
นก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 225 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.90
 เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 1,579.50 ลบ.ม. พรอม
เกรดบดอัดแนนใหเรียบรอย พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาด ศก. 0.60 เมตรจํานวน  8  ทอน  พรอมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย  
(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1
  หนาที่ 69   
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คากอสรางถนนดิน  บานหนองรกฟ้า  หมูที่ 9 จํานวน 244,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดิน จากนานางแพงศรี นาหนองไปนา
นายใจ  คําชมพู ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 450 เมตร ดินถมสูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,350 ลบ.ม
.เกรดบดอัดแนนใหเรียบรอย พรอมวางทอ คสล. ขนาด ศก. 0.40
 เมตร 3 จุดรวม 21 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1
 หนาที่ 74   

คากอสรางทอระบายน้ําพรอมรางระบายน้ํา บานหนองปรือพัฒนา  
หมูที่ 10

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําฝา คสล. สายบาน
นายเคน แสงคูณไปบานนางบัวพันธ  ดิษฐผักแวน ขนาด
กวาง 0.50 เมตรลึกเฉลี่ย0.50 เมตร ระยะทาง 37 เมตร พรอม
วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวน 8 ทอน ดิน
ถมหลังทอลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พรอมเทคอนกรีต พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูม
กําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 7   

คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานตูมใหญ  หมูที่ 13 จํานวน 276,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําฝาคสล.จากบาน
นางญาดา อยูสถิตย ไปหลังโรงสีชุมชน ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ยาว 91  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมบอพักน้ํา  จํานวน 2
 บอ พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1  ป้าย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 7 
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คาวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองปรือพัฒนา  หมู
ที่ 10

จํานวน 106,800 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางทอระบายน้ํา คสล. จากสระหนองกาดไป
บานนายฤทธิ์  ทุดปอ ขนาด ศก. 0.30 เมตร ระยะทางรวมบอ
พัก 147 เมตร ดินถมหลังทอลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ใชทอคสล
.ขนาด ศก. 0.30 เมตรจํานวน 146 เมตร บอพักฝา คสล
.จํานวน 1 บอ พรอมยาแนวประสานทอ ปรับดินถมหลังทอให
เรียบรอย พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย(ตามแบบรูป
และรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 6 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บานหนองไร  หมูที่ 4 จํานวน 150,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากถนนลาดยางไปดาน
ทิศตะวันออกโคกหนองแดง  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 299
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 89.70 ลบ.ม. พรอมบดอัดปรับเกรดใหเรียบ
รอย พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย (ตามแบบรูปและ
รายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 8   

โครงการกอสรางคลองสงน้ํา  บานสองพี่นอง  หมูที่  7 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางคลองสงน้ํา(จุดที่ 18) จุดเปิดน้ําที่ 18
  ขนาดกวาง2.00 เมตร  ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50
 เมตร หรือ ปริมาตรไมนอยกวา1,800 ลบม. ปรับเกลี่ยใหเรียบ
รอย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 6   
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โครงการกอสรางคลองสงน้ํา  บานหนองเจาเรือน  หมูที่  2 จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางคลองสงน้ํา(จุดที่ 8) ขนาดกวาง 2.00
 เมตรยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือ ปริมาตรไมนอย
กวา3,000 ลบม. ปรับเกลี่ยใหเรียบรอย (ตามแบบรูปและรายการ
ที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 5  

โครงการกอสรางคลองสงน้ํา  บานหนองลุมปุ๊ก  หมูที่ 11 จํานวน 166,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางคลองสงน้ํา จุดเปิดน้ําที่ 10   ขนาด
กวาง 2.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50
 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,800 ลบ.ม. จุดที่ 11
 กวาง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย1.50 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 3,000 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยใหเรียบ
รอย พรอมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย(ตามแบบรูปและ
รายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 7 

โครงการขุดคลองรอบสระหนองโสน บานทุงสวาง  หมูที่  8 จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาขุดคลองที่สาธารณะหนองโสน  ขนาดกวาง  6.00
 เมตรยาว 970 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือ ปริมาตรไมนอย
กวา 8,465 ลบ.ม.พรอมวางทอ คสล. ขนาด ศก. 0.60
 เมตร จํานวน 9 ทอนพรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 15 
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โครงการขุดลอกสระหินสามกอน  บานหนองรกฟ้า  หมูที่ 9 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกสระหินสามกอน  ขนาดกวาง  45.00 เมตร
ยาว 62.00 เมตร ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา  7,434 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยใหเรียบรอย พรอมติด
ตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต
.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 16  

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา (สายดับ) บานหนองนาดี  หมูที่ 6 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อติดตั้งเป็นคาขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ํา (สายดับ)
หมูที่ 6 จุดที่ 1 จากนานายชม  ลุนไธสง ไปหนาบาน
นายบุญทัน  สายสุด จุดที่ 2 จากบาน
นายสมุทร แกวพูน ไปหนองหลุบไทร
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 15  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร อาหารวาง  ป้าย วัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็น ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0816.3
/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 136

คาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง ป้าย ในการจัดอบรมและวัสดุ
อุปกรณตางๆที่จําเป็นฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคา
ใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2
 หนาที่ 127
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดโนนตูมเกมส ครั้งที่ 24 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
อาหาร เครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณกีฬา คาจางเหมาเครื่องเสียง คา
จัดทําป้าย คาใชจายในการเตรียมสถานที่ และคา
ใชจายอื่นๆจําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท0808.2/ว73ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 พ.ศ. 2559 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 139

วันที่พิมพ : 26/8/2563  15:50:07 หนา : 65/72



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการและการ
ประชุมตางๆตามหนาที่
 -  คาใชจายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธีตางๆ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท 0808.2
/ว3028ลงวันที่ 6  มิถุนายน  2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมงานประเพณีบวงสรวงทานทาวสุรนารี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้าย คาเครื่องเซนไหวคาวัสดุประกอบกิจกรรม
ตามโครงการคาเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาพิธีทาง
ศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน   2561 เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 137
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คาใชจายโครงการอนุรักษประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานอนุรักษประเพณีถวายเทียน
พรรษา เชน คาเครื่องไทยธรรม คาวัสดุหลอเทียน คาป้าย คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเป็นฯลฯ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว73ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3
 หนาที่ 137

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการและศึกษาดูงานธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน การ
จัดกิจกรรมดานการเกษตร  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน คาจัดสถาน
ที่ คาอาหาร  เครื่องดื่ม  อาหารวาง  คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณตางๆที่จําเป็น ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร 6 หนาที่ 11
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คาใชจายโครงการสงเสริมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
โนนตูม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานของศูนย เชน การจัด
อบรม  การจัดประชุม  การดําเนินงานในแปลงสาธิต การจัดซื้อ
วัสดุตางๆในการดําเนินงาน  และสิ่งของตางๆที่จําเป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคา
ใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2
 หนาที่ 128

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อพันธุพืช วัสดุเพาะซํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช  เครื่องมื่อตางๆทางการเกษตร ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตาม   งบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการถนนสีเขียว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน การ
จัดกิจกรรมดานการเกษตร  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน คาจัดสถาน
ที่ คาอาหาร  เครื่องดื่ม  อาหารวาง  คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณตางๆที่จําเป็น  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3842
 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 6
 หนาที่ 159

คาใชจายโครงการปลูกป่า ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการ เชน  การอบรมใหความ
รู  จัดซื้อพันธุกลาไม ตางๆ  ป้าย  อาหารวาง  อาหาร และ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่องการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผนดิน "
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 6
 หนาที่ 160
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,776,170 บาท

งบกลาง รวม 16,776,170 บาท
งบกลาง รวม 16,776,170 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ นม. มท
. 0809.5/ว9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,305 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน เงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจางที่ อบ
ต.จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางตามงบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564  
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติเงินทดดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
และหนังสือกรมสงเสริม ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว.4172
ลว.24ธ.ค. พ.ศ. 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,834,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลโนนตูม  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องการซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,938,400 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูพิการตําบลโนนตูม  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องการซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  จํานวน 18 คนๆละ 500
 บาท/เดือน
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องการซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อสํารองจายในกรณีที่จําเป็น    
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ. 2561

รายจายตามขอผูกพัน

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตําบลโนนตูม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตําบลโนนตูม 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 26/8/2563  15:50:07 หนา : 71/72



เพื่อสมทบกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนตําบลโนนตูม  (ออมวันละ
บาท)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนตําบลโนนตูม
(ออมวันละบาท)
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท.0891.4
/ว2502 ลงวันที2่0 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 198,465 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท
.)ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.5/ว40 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่องซักซอมการสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
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