
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม

อําเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,228,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,043,950 บาท
งบกลาง รวม 18,043,950 บาท

งบกลาง รวม 18,043,950 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
ฐานอํานาจ  หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ นม.มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,788 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน เงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจ้างที่ อบ
ต.จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างตามงบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2565
ฐานอํานาจ 1) พระราชบัญญัติเงินทดดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
หนังสือกรมสงเสริม ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว.4172
ลว.24ธ.คพ.ศ. 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,950,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0808.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องการซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้พิการตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0808.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องการซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  จํานวน 18 คนๆละ 500
 บาท/เดือน  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0808.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องการซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ

เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อสํารองจายในกรณีที่จําเป็น  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 399,162 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าาชกา
รสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.5/ว40 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2558 เรื่องซักซ้อมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตําบลโนนตูม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตําบลโนนตูม 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561     

เพื่อสมทบกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนตําบลโนนตูม  (ออมวันละ
บาท)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนตําบลโนนตูม
(ออมวันละบาท)  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท.0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,711,920 บาท

งบบุคลากร รวม 9,474,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ20,400บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจตําแหนงนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750
บาท/เดือน จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาทและคาตอบ
แทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ880 บาท/เดือน จํานวน 12เดือนเป็น
เงิน 21,120 บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน12
 เดือน เป็นเงิน21,000 บาท และคาตอบแทนประจําตําแหนงรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 21,120 บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,404,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล/รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,385,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 11
อัตรา จํานวน12เดือนโดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1)ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน1อัตรา
2)รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน1อัตรา
3)หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
4)นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน1อัตรา
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)เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
11)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 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
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับคาจ้าง (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
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 69,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน สําหรับตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง จํานวน1อัตราๆละ7,000
 บาท/เดือน และจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ(พสร.)ของ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 440บาท/เดือน 
ฐานอํานาจ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือน
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 148,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
1)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน
2)รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12เดือน
3)หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 12เดือน
ฐานอํานาจ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041
 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12อัตรา โดยจายให้พนักงานจ้าง ดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.นักพัฒนาชุมชน) จํานวน 1 อัตรา
2)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.นักวิชาการเกษตร) จํานวน 1 อัตรา
3)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ชวยจพง.ป้องกันฯ) จํานวน 1 อัตรา
4)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.จพง.สาธารณสุข) จํานวน 1 อัตรา
5)พนักวานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถยนต)จํานวน4อัตรา
6)พนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง) จํานวน 1อัตรา
7)พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานเครื่องสูบน้ํา)จํานวน2อัตรา
8)พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)จํานวน 1อัตรา
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 12 อัตรา   
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่2)                                                          
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งบดําเนินงาน รวม 3,063,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 685,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 615,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล        
1) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบฯ , คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง , เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ จํานวน 225,000 บาท
2)คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวน350,000บาท
3)คาตอบแทน อปพร. จํานวน 40,000 บาท 
ฐานอํานาจ  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง   
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ   
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือตาง ๆ /คา
ธรรมเนียม ตางๆ  /คาตักสิ่งปฏิกูล /คาจ้างเหมาบริการ  เชน  คา
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด  คาจ้างเหมาทําสิ่งพิมพ
ตางๆ คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ คาจ้างเขียนป้ายตาง ๆ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
-คารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
การประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการ และการประชุม
ตางๆตามหน้าที่ เชน คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของผู้บริหาร ผู้ชวยผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน ประชาคมตําบลเพื่อ
บูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน พร้อมการ
ออกหนวยบริการด้านตางๆให้กับประชาชน
เชน คาป้าย คาอาหาร  อาหารวาง เครื่องดื่ม
และวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที3่) พ.ศ.2561
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่8
 หน้าที่ 164
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คาใช้จายโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จาก
พระราชดําริฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร อาหารวาง  ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 6
 หน้าที่ 160

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร อาหารวาง  ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็น ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 ยุทธศาสตรที่ 8 หน้าที่ 10

คาใช้จายโครงการออกหนวยบริการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสถานที่ คาอาหารวางเครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ๆ
 ที่จําเป็นฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคา
ใช้จายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 164
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร  ผู้ชวยผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้นําชุมชน พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

คาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร ผู้ชวยผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ   พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  เชน คาวิทยากร  คาสถานที่  คาของขวัญ  คา
อาหาร  เครื่องดื่ม อาหารวาง คาเชาที่พัก คาจ้างเหมารถ คา
วัสดุ   อุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่165

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด เชนแบบพิมพ วัสดุตางๆ  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่
สุด ที่ ลต 0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกาคม 2563 เรื่องการ
เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
–คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  
–คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ซอมแซม
อาคารสํานักงาน
– คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุตาง ๆ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ   แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ   แบบพิมพ   ตรายาง  ธง
ชาติ  สมุดประวัติราชการ  ตะแกรงวางเอกสาร  ที่ถูพื้น  ผ้า
มาน  มูลี่  มานปรับแสง  แผนป้ายตางๆ  โต๊ะตางๆ เก้าอี้ตางๆ ตู้
ตางๆ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ เชน  แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจาน
รอง กระจกเงา ชุดกาแฟ  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ ปูน
ซีเมนต  สี อิฐ กระเบื้อง อางล้างมือ ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สาย
ไมล  เพลา  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก หัวเทียน  นอตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนตหม้อน้ํามันรถยนต  กันชนรถ
ยนต  เบาะรถยนต  ฟิลมกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน  แผนบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึก  แผนกรองแสง    สายเคเบิล  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโม
รี่ชิปเมาส   แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตาง ๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 698,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบล สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนตูม บ้านหนอง
ลุมปุ๊ก ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนหนองโดน  และตู้ยามอาสา
ตํารวจหมูบ้านประจําตําบลโนนตูม  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  และศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนหนองโดน
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย   
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) คาเทเล็ก
ซ (TELEX) คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้บริการเกี่ยวกับการใช้
ระบบ (INTERNET) ได้แก คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาใช้หมาย
เลข คาเชาหมายเลขคาให้บริการและคาสื่อสารอื่นๆ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 174,120 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,120 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
จํานวน  50 ตัว ๆ ละ 200 บาท     
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2  บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบาน 2 บาน จํานวน 1ตู้ๆ
ละ 5,900บาท    
คุณสมบัติ
1)มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ3 ชิ้น   
3)ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
รายละเอียดปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค  จํานวน 10 ตัว ๆ
ละ 3,000 บาท โต๊ะพับหน้าเหล็ก โครงขาเหล็กชุบโครเมี่
ยม ขนาด 75X180X75 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     

คาจัดซื้อพัดลมเพดานโคจร จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อพัดลมเพดานโคจรจํานวน 4 เครื่อง ๆละ 1,600
 บาท ใบพัดขนาดไมน้อยกวา 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ไมน้อยกวา 3
 ระดับ ควบคุมการทํางานด้วยสวิตซ 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 46,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีที
ยู จํานวน 1เครื่องๆละ46,100 บาท
ราคาและรายละเอียดปราฏตามมาตรฐานครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อไมโครโฟน พร้อมสายสัญญาณสําหรับชุดประชุม จํานวน 45,520 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดไมโครโฟน พร้อมสายสัญญาณสําหรับ
ชุดประชุมขนาดความยาว 12 เมตร และยาว 3 เมตร  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง  ขนาด 100 นิ้ว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง   จํานวน 1 ตัว จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ  17,000 บาท

จํานวน 17,000 บาท

 คุณลักษณะพื้นฐาน     
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย    
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB     
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย    
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย    
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา1ชอง   
 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง   
- มีแป้นพิมพและเมาส   
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
รายละเอียด ปรากฎตามมาตรฐานราคากลางคอมพิวเตอร
กระทรวง ICT
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา(18
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ2,600 บาท เป็นเงิน 5,200
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน   
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600  dpi   
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)   
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB   
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง   
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน   
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom    
ราคาและรายละเอียด ปรากฎตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอรกระทรวง ICT
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,666,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,044,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,044,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1ตําแหนง   
2)นักวิชาการเงินและบัญชีจํานวน1ตําแหนง   
3) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน  1  ตําแหนง   
4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1ตําแหนง   
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล     
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง และเงินเพิ่ม
ตําแหนงอื่นๆ      
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559      
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 732,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4
 อัตรา จํานวน  12  เดือน      
โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้      
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.จพง.การเงินและบัญชี) จํานวน 1
 ตําแหนง
2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.จัดเก็บรายได้) จํานวน  1
  ตําแหนง
3)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช,จพง.พัสดุ) จํานวน  1  ตําแหนง
4)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ.จพง.ธุรการ
จํานวน 1 ตําแหนง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่6) ลงวันที่ 20ธันวาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จํานวน 4 อัตรา      
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)      
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งบดําเนินงาน รวม 524,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบฯ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ     
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  หนังสือสํานักงาน ก
.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ      
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559       
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คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์      
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็น     
- คารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพรายวัน และสิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ     
- คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตางๆ ฯลฯ     
- คาจ้างเหมาบริการทั่วไป ฯลฯ     
- คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ     
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนตําบ
 และพนักงานจ้าง    
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557      

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง     
 ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    
 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวน
ตําบลโนนตูม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลโนนตูม      
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะ เบียนทรัพยสิน พ.ศ.2550 พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ
.ศ. 2562พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510      
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 165      
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โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชําระภาษีและคาธรรมเนียม
ประจําปี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ อัดแผนสปอรตประชา
สัมพันธ แผนพับ และประชาสัมพันธอื่นๆ ฯลฯ     
 ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ
.2475 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508
 และแก้ไขเพิ่มเติม
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 165     

โครงการศึกษาดูงานด้านการคลัง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
คลัง เชน งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาจัดการจัดเก็บราย
ได้ งานพัสดุ และงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน และ
งานบริการอื่นๆ ฯลฯ      
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
  หน้าที่ 166      

โครงการออกบริการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียมประจําปี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการชําระภาษี
ประจําปี ความรู้ตางๆพร้อมออกหนวยบริการเคลื่อนที่ชําระภาษี
ให้กับประชาชน เชน คาป้าย คาเอกสาร , คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการสํารวจ      
ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราช
บัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่166     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น      
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ      
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ เก้าอี้สํานัก
งาน แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ    
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สร้าง เชน ไม้ ปูน ซีเมนต สี อิฐ กระเบื้อง อางล้างมือ ฯลฯ ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงต้ม
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรแป้นพิมพ เมนบอรด เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    

งบลงทุน รวม 98,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 1 หลังๆ
ละ 5,900 บาท
คุณลักษณะ ดังนี้     
1. มีมือจับชนิดบิด     
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น     
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)     
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 3/9/2564  09:49:07 หน้า : 29/75



คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ชอง จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ชอง จํานวน 1 หลัง ๆ
ละ 3,800 บาทตามมาตรฐาน มอก. 
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีใน
ราคามาตฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          
     

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 20,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 4 หลังๆ
ละ 5,200 บาท ตามมาตรฐาน มอก. 
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีใน
ราคามาตฐานครุภัณฑ      
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      

คาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 3
 ตัวๆละ 2,500  บาท      
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีใน
ราคามาตฐานครุภัณฑ      
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 46,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคาพร้อมติด
ตั้ง)       
คุณลักษะพื้นฐาน       
1.  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  36,000  บีทียู       
2.  ราคาที่กําหนดเป็นราคาพร้อมติดตั้ง       
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 36,000 บีทียูต้อง
ได้รับการรับรองมาตฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5       
4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน       
5.  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร       
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)  นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลัง
งานควรพิจราณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกวา       
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED  ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)จํานวน1เครื่องๆละ 2,600 บาท      
คุณลักษะพื้นฐาน      
1.  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา  600x600  dpi      
2.  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมรฃน้อยกวา  18
  หน้าตอนาที  (ppm)      
3.  มีหนวยความจํา  (MemoryX  ขนาดไมน้อยกวา 8 MB      
4.  มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมน้อยกวา  1  ชอง      
5.  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  150  แผน      
6.  สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter,Legal และ Custom 
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         
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คาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 11,600 บาท

เพื่อเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน  2  เครื่องๆ
ละ 5,800  บาท        
คุณลักษะพื้นฐาน      
1.  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกได้ไมน้อยกวา  1 KVA  (600  Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15  นาที 
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 7
 หน้าที่ 161
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คาใช้จายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร คาอาหารวาง อาหาร วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ี มท 0313.4/ว3026 ลง
วันที่ 26 ตุลาคม 2542 เรื่องการสนับสนุนการดําเนินกิจการ อป
พร.
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 7
 หน้าที่ 162

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ใช้สําหรับป้องกันอันตราย
จากการปฏิบัติหน้าที่ เชน  เสื้อคลุมดับเพลิง  เสื้อ
ชูชีพ  รองเท้า  หมวก ถุงมือ หรืออื่น ๆ ที่จําเป็นฯลฯ     
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เครื่องใช้ตางๆในรถบรรทุก
น้ําอเนกประสงค   เชน    ถังดับเพลิง  น้ํายาดับเพลิง  สายดับ
เพลิง  กรวยจราจร  ข้อตอตาง ๆ   หรืออื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,430,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,522,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,522,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,468,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลจํานวน  2 อัตรา
เป็นเงินจํานวน 589,800 บาท
โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานครู  จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 1,280,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041
 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะครูชํานาญการ และชํานาญการ
พิเศษ  จํานวน  3 อัตรา
ฐานอํานาจ  ประกาศ ก.ท.เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อให้มี
วิทยฐานะ ประกาศก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป ณ วันที่ 5
 มกราคม 2550 และประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 4
เมษายน 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 706,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 278,700   บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแล
เด็ก)จํานวน 3 อัตรา  จํานวน  428,000   บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963
 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจจํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแล
เด็ก) จํานวน  1 อัตรา จํานวน 36,000 บาท  
เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 อัตรา จํานวน 72,000 บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
การบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับ
ที่2)  
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งบดําเนินงาน รวม 895,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน เงินผลประโยชนตอนแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษของพนักงาน/พนักงานจ้างสวนตําบล คาตอบแทน อป
พร.ฯลฯคาตรวจรับงานจ้างฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 528,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 468,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือตางๆ คาโฆษณาและ
เผยแพรคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆหรือคาจ้างเหมาบริการ
ทั่วไปฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องปริ๊นเตอรเครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและ สิ่งกอสร้าง เชน ซอมแซม
รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ห้องอาบน้ําห้องส้วม อางล้างหน้าแปรง
ฟัน ห้องครัวซอมแซมโต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ  เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ เก้าอี้สํานัก
งาน แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆเชน ช้อนสแตนเลส ถาด
หลุม หม้อ ถังขยะ ถุงดําใสขยะ ไม้กวาด แปรงไม้ ผงซัก
ฟอก น้ํายาล้างภาชนะน้ํายาล้างห้องน้ํา และอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ วัสดุกอสร้างตางๆ เชน ไม้ สี   ปูน
ซีเมนต ทราย หิน ตะปู ค้อน เลื่อย สวาน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอ
น้ํา พีวีซี อุปกรณประปา ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแก็สหุงต้ม น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อสารเคมีภัณฑตางๆ และเวชภัณฑตาง ๆ
 เชน แอลกอฮอล สําลี ผ้าพันแผล น้ํายาตางๆ ยาเวชภัณฑ ตางๆ
คลอรีน สารส้มฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ  เชน ฟุตบอล ลูกฟุตซอลลูก
บาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลยบอล ตาขายประตู  ตาขาย
วอลเลยตาขายตะกร้อ ลูก เปตอง ที่เก็บอุปกรณกีฬา และอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนแผนหรือจาน
บันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร แป้นพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เม้าส เครื่อง
กระจายสัญญาณ  เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่อง
อานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม คอมพิวเตอร หรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

วัสดุสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โนนตูมเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่นอน  ผ้ากันเป้อน ผ้าขน
หนู สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโนนตูม ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 13,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,800 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเครื่อง
ตัดหญ้าแบบสะพาย  เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรง
ม้า ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา  30 ซีซี พร้อมใบมีด ราคา
และรายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท
ให้แกกองการศึกษาฯ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา  1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15หน้าตอนาที (ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ราคาและรายละเอียด ปรากฎตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอรกระทรวง ICT 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,045,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,645,250 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,195,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง

จํานวน 565,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอาหาร
กลางวัน  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หรือจัดจ้าง
อาหารกลางวัน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สองพี่น้อง อัตรามื้อละ 21 บาทตอคนเป็น
เวลา 245  วัน
ฐานอํานาจ  หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองโดน

จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อหรือจัดจ้างอาหารกลางวัน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
โดน อัตรามื้อละ 21  บาทตอคน เป็นเวลา  245  วัน 
ฐานอํานาจ  หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5  
ปี

จํานวน 311,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสองพี่น้อง แยกเป็น ดังนี้  
- คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
 - คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
 - คาอปกรณการเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
 - คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
 - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี
ฐานอํานาจ  หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5  
ปี

จํานวน 113,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน
แยกเป็น ดังนี้  
- คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
 - คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
 - คาอปกรณการเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
 - คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
 - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี
ฐานอํานาจ  หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ค่าวัสดุ รวม 1,450,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,450,000 บาท

คาอาหารเสริม(นม)
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
 0808.2/ว1095ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,400,000 บาท

เป็นจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม จํานวน 5
 โรงเรียน  อัตรามื้อละ 21 บาทตอคนจํานวน 200  วัน 
ฐานอํานาจ  หนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําปี พ
.ศ. 2565 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเวที คาเครื่องเสียง  คาของ
รางวัล ประกอบกิจกรรมตางๆ คาวัสดุ คาป้าย และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว73  ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสาตร
ที่ 3 หน้าที่ 131
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 495,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุม
กําเนิด  คาป้ายรณรงคและคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 142

คาใช้จายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน  คา
ป้าย  คาตอบแทน จนท. และวัสดุอุปกรณอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาใช้จายโครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบท  คาสารเคมีฉีดพนกําจัดยุง
ลาย  น้ํามัน  คาป้ายรณรงค  คาจ้างเหมาคนพนสารเคมี และวัสดุ
อุปกรณอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่องควบคุมและป้องกันโรค
ที่มียุงเป็นพาหนะนําโรค
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 142
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คาใช้จายโครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง 
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน เชน คาวัสดุ คาป้าย คา
อาหารวางและน้ําดื่ม คาอาหาร  คาวิทยากร และอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุม
พื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Ctusters)ขงอองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 144

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

เพื่อจายเป็นคาซื้อเวชภัณฑตาง ๆ สําลี  ผ้าพันแผล  ถุง
มือ อุปกรณเครื่องมือตางๆที่ใช้ในการแพทยฉุกเฉิน  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ  ด้านสาธารณสุข  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับหมู 1 - 13 ในการดําเนินงานตาม โครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข เชน คาวิทยากร  อาหารวาง  ป้าย วัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการชวยเหลือสวัสดิการดูแลผู้ประสบภัยตางๆ ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส   ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการให้ความชวยเหลือสวัสดิการ
ดูแลด้านคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส  เชน เงิน วัสดุ สิ่งของตางๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
ปราปฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 5
 หน้าที่ 148

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน ครอบครอบเข้มแข็ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร อาหารวาง  ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่6
 ยุทธศาสตรที่ 5 หน้าที่ 9
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา (สายดับ) พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สวางบ้านหนองไร  หมูที่ 4

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อติดตั้งเป็นคาขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
แรงต่ํา(สายดับ)ซอยบ้านนางหลอด                             
ปินะกาเส พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวาง   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร อาหารวาง  ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 136
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดโนนตูมเกมส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายในโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดโนนตูมเกมส ครั้ง
ที่ 25 จายเป็นเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
อาหาร  เครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณกีฬา คาจ้างเหมาเครื่องเสียง  คา
จัดทําป้าย คาใช้จายในการเตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่139

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 87,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 87,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 87,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการและการ
ประชุมตาง ๆ ตามหน้าที่
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธีตาง ๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมงานประเพณีบวงสรวงทานท้าวสุรนารี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้าย คาเครื่องเชนไหว้คาวัสดุประกอบกิจกรรม
ตามโครงการคาเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาพิธีทาง
ศาสนา และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้า 137

คาใช้จายโครงการอนุรักษประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานอนุรักษประเพณีถวายเทียน
พรรษา เชน คาเครื่องไทยธรรม คาวัสดุหลอเทียน คาป้าย คา
อาหาร  คาอาหารวาง และเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้า 137
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,423,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,563,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,563,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 871,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4
  อัตรา 
โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1)ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
2)นายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
3)เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
4)นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วครวของพนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
การบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาประตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง 
ฐานอํานาจ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041
 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  4 อัตรา
โดยจายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ชวย จพง.ธุรการ)จํานวน1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ชวยชางโยธา)จํานวน1 อัตรา
3)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า)จํานวน1 อัตรา
4)คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963
 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ   พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  
ฐานอํานาจ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
การบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  

งบดําเนินงาน รวม 835,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาตอบแทนกรรมการสอบสวน
วินัย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพักอาศัยของพนักงานสวนตําบล  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล   
ฐานอํานาจ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว
 371 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยน
ประเภทสถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

"เพื่อจายเป็น
–  คารับวารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพรายวัน  และสิ่งพิมพ
ตาง ๆ
–  คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ
–  คาธรรมเนียม 
–  คาทดสอบคุณภาพน้ําประปา
–  คาจ้างเหมาบริการทั่วไป  ตั้งจายจากเงินรายได้   - คาจ้าง
เหมาบริการงานสํารวจ  งานออกแบบ  งานเขียนแบบในการกอ
สร้าง  เชน สํารวจออกแบบเส้นทางออกแบบเขียนแบบ
อาคาร งานทดสอบดินกอการกอสร้าง คาสํารวจแหลงน้ํา
บาดาล ฯลฯ "  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ   
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ และของพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจ้าง ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑเชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพิมพดีดเครื่องอัดสําเนา  เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง  เชน  ซอม
แซม  อาคารสํานักงาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ภายใน
ตําบลโนนตูม และ อื่นๆ ที่จําเป็นคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุ  เครื่อง
ยนต อุปกรณ เครื่องมือสํารวจ  ตาง ๆ  และอื่นๆ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ   เครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน  กระดาษ  หมึก  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ  ตรา
ยาง  ธงชาติ  ฯลฯ   
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ เชน ฟิวส  เข็มขัดรัด
สายไฟ  โคมไฟฟ้า เสาโคมไฟ อุปกรณไฟสองสวาง สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตชไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ วัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน ไม้ สี  แอสฟัลท
ติก  ยางมะตอย
ปูนซีเมนต  ทราย  หิน  ตะปู  ค้อน  เลื่อย สวาน  ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง ทอน้ํา พีวีซี  อุปกรณประปา  ประแจคอม้าและ
รอก ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
สายไมล เพลา ตลับลูกปนน้ํามันเบรก หัว
เทียน น๊อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต
หม้อน้ํามันรถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต
ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับชุดเครื่องจักรกลปฏิบัติงานปรับเกรดถนนภายในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม รถยนตกองชาง รถจักรยานยนต
และรถบรรทุกเอนกประสงค  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสารเคมีภัณฑตางๆ  และเวชภัณฑ
ตางๆ เชน แอลกอฮอล  สําลี  ผ้าพันแผล  น้ํายาตางๆ  ยา
เวชภัณฑตางๆ  คลอรีน  สารส้ม  ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน  แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปเมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ
 เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 24,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดเก้าอี้ผู้อํานวยการกอง จํานวน 3,900 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้อํานวยการกอง จํานวน 1 ตัว มีพนักพิง มี
ท้าวแขน ปรับสูง-ต่ําได้   
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  ขนาดกว้าง
ไมน้อยกวา 120 ซม. ลึก  40  ซม. สูง 80 ซม. 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ จํานวน 5,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ ขนาดกว้าง
ไมน้อยกวา 120 ซม. ลึก  40  ซม. สูง 80 ซม. 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 10 ลิ้นชักขนาดกว้างไมน้อย
กวา 37.5 ซม. ลึก  46  ซม. สูง 93 ซม.   
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)    
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จาก
โรงงานผู้ผลิต   
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi   
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที  (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)   
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้า      ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)    
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง    
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน   
- สามารถใช้ได้กับ A4 . Letter , Legal และ Custom   
ราคาและรายละเอียด ปรากฎตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอร     กระทรวง ICT
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
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งานก่อสร้าง รวม 4,854,100 บาท
งบลงทุน รวม 4,854,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,854,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองปรือพัฒนา 
หมูที่ 10

จํานวน 251,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างคลองสงน้ํา คสล. จากศาลาประชาคม ไป
สระหนองปรือ ขนาดกว้าง  1.50  เมตร ยาว  125
  เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต
ไมน้อยหวา 54 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1
  ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่6
 ยุทธศาสตรที่1 หน้าที่ 5  

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสองพี่น้อง หมูที่ 7 จํานวน 495,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้าน
สองพี่น้องม.7 ไปบ้านหนองเจ้าเรือน ม.2 จุดหน้าบ้านนาย
สงวน แสงโชติ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 160 เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  800  ตรม.ไหลทางลงหินคลุกบด
อัดแนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว  160 เมตรหนา 0.15
 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 9.60  ลบ.ม. หรือตาม
โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการรายละเอียด
ที่ อบต.โนนตูมสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 ยุทธศาสตรที่ 1หน้าที่3    
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองเจ้าเรือน  หมูที่ 2 จํานวน 302,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเทียน สารชัย
ไปบ้านสาหราย หมู 1 ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว  97  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 485 ตรม.ไหลทางลงหิน
คลุกพร้อมบดอัดแนนกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20
เมตรยาว 97เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 5.82 ลบ.ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่
อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 55  

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไร หมูที่ 4 จํานวน 303,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากถนนลาดยางไปสี่แยกกลางบ้านจุดที่ 1 สามแยก
ศาลาประชารัฐ ขนาดกว้าง5.00 เมตร ยาว13เมตร หนา 0.15
  เมตร จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนางบุญเฮียง อินนอก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่
รวม2 จุดไมน้อยกวา  480.14  ตรม. ไหลทางลงหินคลุกพร้อมบด
อัดแนนกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว  75 เมตรหนา 0.15
 เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไมน้อยกวา 4.50 ลบ.ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รูปและรายการรายละเอียดที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 ยุทธศาสตรที่ 1 หน้าที่ 2        
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุงสวาง หมูที่ 8 จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากสวนนางบัวปะวะทัง ไปนานายอาง ปะวะ
โน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  123  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 492 ตรม.  ไหลทางลงหินคลุก  
บดอัดแนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว 123
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 7.38
 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน1
ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 63  

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมูที่ 3 จํานวน 281,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนางจารุนันท รักษาคุณไปบ้าน
นายผาน ประมูลจาใสขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว  154 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา462ตรม.หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูป    
และรายการที่อบต.โนนตูมกําหนด)   
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 57
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา  หมูที่ 12 จํานวน 302,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบัญญัติ กิจชวลิต ไปบ้านนายบุญมี เฉียงเมือง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 97 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 485  ตรม. ไหลทาง
หินคลุกบดอัดแนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 5.82  ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
(ตามแบบรูปและรายการที่อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศษสตรที่ 1
 หน้าที่ 67  

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหราย  หมูที่ 1 จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากซุ้มประตูวัดสาหราย    
ไปบ้านนายอาจ เพลินบุญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  55
  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 220 ตรม. ไหล
ทางลงหินคลุก บดอัดแนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว 55
 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมน้อยกวา 3.30 ลบ.ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1ป้าย
(ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่
อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 ยุทธศาสตรที่ 
1หน้าที่2     
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหราย  หมูที่. 1 จํานวน 162,600 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายศาลากองทุนหมูบ้าน   
สาหราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว66 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  264  ตรม. ไหลทางลงหินคลุกบด
อัดแนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว  66  เมตรหนา 0.15
 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 3.96 ลบ.ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูป
และรายการรายละเอียดที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 ยุทธศาสตร
ที่1หน้าที่2  
   

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน  หมูที่  5 จํานวน 201,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายบ้านสอ อภิรักษไปบ้านนางปราณี ปฏิโค
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 82 เมตร หนา 0.15 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  328  ตรม. ไหลทางลงหินคลุก
บดอัดแนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว  82  เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 4.92 ลบ.ม. 
หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่
อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 60   
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี  หมูที่  6 จํานวน 201,400 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านนางยุพิณ สําเรียนรัมย ไปบ้านโคกหินช้าง ต
.ทาลาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 82เมตร หนา 0.15  หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 328  ตรม. ไหลทางลงหินคลุกบดอัดแนนกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว  82  เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 4.92 ลบ.ม. หรือตามสภาพ
พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและ
รายการรายละเอียดที่ อบต. โนนตูมกําหนด)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 ยุทธศาสตรที่ 1 หน้าที่ 3  

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า  หมูที่ 9 จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายจากบ้านนายสุบิน  นาหนอง ไปหน้าวัดบ้าน
หนองรกฟ้า  ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว24 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 137.55  ตรม. ไหลทางหินคลุก   
บดอัดแนนกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.20 เมตร ยาว 24
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 1.44 ลบ.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบรูปและ รายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.256-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 ยุทธศาสตรที่1 หน้าที่4   
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก  หมูที่ 11 จํานวน 151,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายอาณัติ  สงนอก ไปสามแยกหนองแสง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  45เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา225 ตรม. ไหลทางหินคลุก
บดอัดแนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว 45 เมตร
หนา0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 
2.70  ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต
.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 65  

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมูที่ 11 จํานวน 136,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายทวี ทาชาติ
ไปบ้านนางเนย บุญมาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  53
  เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 229.55 ตรม. ไหล
ทางหินคลุกบดอัดแนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว 53
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 2.12
 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 ยุทธศาสตรที่ 1 หน้าที่ 4    

คากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตูมใหญ  หมูที่ 13 จํานวน 265,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู (จากบ้าน
นายทองแดง ประพันธพงษ ไปบ้านนายอาน ประมูลจาใส)  ขนาด
กว้าง  0.50 เมตร ยาว  87  เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย(ตามแบบรูปและ
รายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 96   

วันที่พิมพ : 3/9/2564  09:49:07 หน้า : 70/75



โครงการกอสร้างบอขยะ บ้านสองพี่น้อง หมูที่ 7 จํานวน 321,800 บาท

เพื่อจายเป็นกอสร้างบอขยะขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 21
 เมตร  พร้อมขุดบอขยะลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร เทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณหน้าบอขยะ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 21
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต   
ไมน้อยกวา 147 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย  (ตาม
แบบ อบต.โนนตูม กําหนด)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 1
หน้าที่ 8 

โครงการกอสร้างรั้วตาขายเสริมเหล็กรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโดน หมูที่ 5

จํานวน 58,100 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วตาขายเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านหนองโดน หมูที่ 5 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 44
 เมตร สูง 2.45 เมตร ยาวชองสุดท้าย 4 เมตร (ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.โนนตูม กําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่5
 หน้าที่ 151  

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองลุมปุ๊ก หมูที่  11 จํานวน 13,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (สายบ้านนาง
เหลือง ชัยนาไปบ้านนายถนอม ทิศทะษะ) ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมน้อยกวา 30 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ
ร้อย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)   
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 86  
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบบน้ําประปาภายในหมูบ้าน บ้านหนองรกฟ้า หมู
ที่ 9

จํานวน 244,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบบน้ําประปาภายในหมูบ้าน วาง
ทอ PVC ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 1,524 เมตร วาง
ทอ PVC ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 3 นิ้ว  ยาวรวม 800เมตร พร้อม
ฝังกลบดินหลังทอให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1  ป้าย    
(ตามแบบ อบต.โนนตูม กําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่ย(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 118   

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดขยายสระหนองแดง บ้านหนองไร หมูที่ 4 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดคันสระหนองแดง ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 14
 เมตร  ยาว110  เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00  เมตร หรือมีปริมาตดินขุด
ไมน้อยกวา 6,875ลูกบาศกเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 21
 เมตร ยาวสุด 47 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00เมตร หรือมีปริมาตดินขุด
ไมน้อยกวา 4,582.50 เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้ง 2 ชวงไมน้อย
กวา 11,457.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการที่อบต.โนนตูม
กําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 112     

โครงการขุดคลองรอบที่มหาดไทย บ้านตูมใหญ หมูที่ 13 จํานวน 94,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดคลองรอบที่มหาดไทย ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 400 เมตรลึกเฉลี่ย 2  เมตร หรือมีปริมาตดินขุดไม
น้อยกวา 2,000 ลบ.ม. พร้อมทิ้งดินเป็นแนวเขตรอบที่
สาธารณะ และปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  
(ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่6
 ยุทธศาสตรที่ 1 หน้าที่ 6    
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โครงการขุดลอกกําจัดวัชพืชลําปากเกียบ บ้านโนนตูม หมูที่ 3 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดกําจัดวัชพืชคลองลําปากเกียบ กว้างข้างละ 3
 เมตรยาว 360 เมตร พร้อมถางป่าปริมาณ 2,160 ตรม. และมี
ปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดไมน้อยกวา 648 ลบ.ม. (ตามแบบ อบ
ต.โนนตูม กําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 หน้าที่ 4   

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คาK)(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  
และสิ่งสาธารณูปการ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 643 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2562
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการและศึกษาดูงานธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน การ
จัดกิจกรรมด้านการเกษตร  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน คาจัดสถาน
ที่ คาอาหาร  เครื่องดื่ม  อาหารวาง  คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณตางๆที่จําเป็น  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 6หน้าที่11

คาใช้จายโครงการสงเสริมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
โนนตูม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของศูนย เชน การจัด
อบรม  การจัดประชุม  การดําเนินงานในแปลงสาธิต การจัดซื้อ
วัสดุตางๆในการดําเนินงาน  และสิ่งของตางๆที่จําเป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 2
 หน้าที่ 128
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อพันธุพืช วัสดุเพาะซํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช  เครื่องมื่อตางๆทางการเกษตร ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการถนนสีเขียว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน การ
จัดกิจกรรมด้านการเกษตร  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน คาจัดสถาน
ที่ คาอาหาร  เครื่องดื่ม  อาหารวาง  คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณตางๆที่จําเป็น  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่6
 หน้าที่ 159

คาใช้จายโครงการปลูกป่า ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการ เชน  การอบรมให้ความ
รู้  จัดซื้อพันธุกล้าไม้ ตางๆ  ป้าย  อาหารวาง  อาหาร และ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม  ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนทืีี
สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่องการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผนดิน"
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 6
 หน้าที่160
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