
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม

อําเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,650,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,830,238 บาท
งบกลาง รวม 17,830,238 บาท

งบกลาง รวม 17,830,238 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 171,034 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ นม มท0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจาย
เงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน เงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจ้างที่ อบ
ต.จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างตามงบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566
ฐานอํานาจ 1) พระราชบัญญัติเงินทดดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริม ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว.4172 ลว.24 
ธ.ค.พ.ศ. 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,675,600 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ หนังสือ มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,811,200 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้พิการตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ หนังสือ มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  
ฐานอํานาจ หนังสือ มท0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อสํารองจายในกรณีที่จําเป็น  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 414,404 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.5/ว40 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2558 เรื่องซักซ้อมการสงเงินสมทบกองทุนบําดเหน็จ
 บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตําบลโนนตูม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตําบลโนนตูม 
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561
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เพื่อสมทบกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนตําบลโนนตูม  (ออมวันละ
บาท)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,299,520 บาท

งบบุคลากร รวม 5,912,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,971,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนนายก/รององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1อัตราๆละ20,400 บาท/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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และคาตอบ
แทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ880 บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,100 บาท และคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,286,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล/รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล/สมาชิกองคการบ
ริหารสวตําบล
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,941,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,964,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 7
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2)รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
3)หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
4)นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
5)นิติกร  จํานวน 1 อัตรา
6)นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
7) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน สําหรับตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง จํานวน 1 อัตราๆละ 7,000
 บาท/เดือน 
ฐานอํานาจ ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547/หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  /หนังสือ
จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในระบบแทง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
1)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน
2)รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน
3)หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ
. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 และหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041   ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา โดยจายให้พนักงานจ้าง ดังนี้
1)พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถยนต) จํานวน 2 อัตรา
2)พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จํานวน 1 อัตรา
3)พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานเครื่องสูบน้ํา) จํานวน 2 อัตรา
4)พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
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)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
ฐานอํานาจ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
การบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  

งบดําเนินงาน รวม 2,314,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 389,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 327,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบฯ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 เรื่อง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด -หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้
ปฎิบัติงานเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20
 เมษายน 2559 เรื่องคาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจานเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 940,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น สิ่งพิมพตาง ๆ /คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือตาง ๆ
 /คาธรรมเนียมตางๆ  /คาตักสิ่งปฏิกูล /คาจ้าง
เหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  คาจ้าง
เหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมา ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด คาจ้าง
เหมาตางๆ คาจ้างเขียนป้ายตาง ๆ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จาย ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
-คารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล   การ
ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการ และการประชุม
ตางๆ ตามหน้าที่  เชน คาอาหารวาง  คาน้ําดื่ม  ฯลฯ 
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหาร ผู้ชวยผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาใช้จายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง ป้าย วัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 196

คาใช้จายโครงการออกหนวยบริการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสถานที่  คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม และวัสดุ
อื่น ๆ ที่จําเป็นฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 192

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้
บริหาร ผู้ชวยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ผู้นําชุมชน พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรท้องถิ่น

จํานวน 200,000 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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 193

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด กรณีแทนตําแหนงที่วาง หรืออื่นๆ  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ี 26 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 193
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็น
–คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  
–คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ซอมแซม
อาคารสํานักงาน
–คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค /หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ ปูน
ซีเมนต สี อิฐ กระเบื้อง เหล็ก อางล้างมือ ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 585,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนตูม/บ้านหนองลุม
ปุ๊ก ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองโดน ฯลฯ 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองโดน ฯลฯ   
ฐานอํานาจ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการเกี่ยวกับการใช้ระบบ (INTERNET) 
ได้แก คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาใช้หมายเลข คาเชาหมายเลข
คาให้บริการและคาสื่อสารอื่นๆ  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561
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งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน   จํานวน  1  ตัว จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางานสําหรับพนักงานสวนตําบล
จํานวน  1  ตัว
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552

คาจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟา  จํานวน 1 ชุด
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต  จํานวน 1 คัน จํานวน 41,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1 คันๆละ 41,000บาท
ขนาด 110 ซีซี 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 109.17 ซีซี
2) แบบเกียรธรรมดา 4 สปีด
3) ระบบเบรกล้อหน้า ดีสกเบรก  ล้อหลังดรัมเบรก
4)การจัดซื้อรถจักรยานยนตให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989ลง
วัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1
 เครื่องๆละ9,500 บาท
 คุณลักษณะ 
  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า 
  3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี 
  4) พร้อมใบมีด 
 ราคาและรายละเอียด ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 563,800 บาท
งบบุคลากร รวม 435,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 435,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้
1)นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ
.2559 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 118,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 43,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินผล
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่
มท0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด มท 0809.3/ว27 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน ประชาคมตําบลเพื่อ
บูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน พร้อมการ
ออกหนวยบริการด้านตางๆให้กับประชาชน เชนคาป้าย คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 192

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้
บริหาร  ผู้ชวยผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้นําชุมชน พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด กระจกบานเลื่อน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด กระจกบาน
เลื่อน จํานวน 1 หลัง
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)   จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  4,000  บาท

จํานวน 4,000 บาท

 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 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
ราคาและรายละเอียด ปรากฏตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,751,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,087,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,087,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,310,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และ พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล     
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด     
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่2)      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง และเงินเพิ่ม
ตําแหนงอื่นๆ
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ
. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 และหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041   ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)       
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4
 อัตรา จํานวน  12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวย จพง.การเงินและบัญชี)
จํานวน 1 อัตรา    
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยจพง.จัดเก็บรายได้)
จํานวน 1อัตรา 
3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ) จํานวน1
 อัตรา   
4) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ) 
จํานวน 1 อัตรา      
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่6) ลงวันที่ 20  ธันวาคม 2559       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,600 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จํานวน 4 อัตรา      
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)      
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งบดําเนินงาน รวม 602,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบฯ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่มท0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว27 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2559
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ     
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2559     

คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา สิ่งพิมพตาง ๆ /คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ
ตาง ๆ /คาธรรมเนียมตางๆ  /คาตักสิ่งปฏิกูล /คาจ้าง
เหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในกองคลัง  คาจ้าง
เหมาตางๆ คาจ้างเขียนป้ายตาง ๆ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จาย ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก บริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวน
ตําบลโนนตูม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลโนนตูม   
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน พ.ศ.2550  พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
.2562 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 193                      
  

โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชําระภาษีและคาธรรมเนียม
ประจําปี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ อัดแผนสปอรตประชา 
สัมพันธ แผนพับ และประชาสัมพันธอื่นๆ ฯลฯ     
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 194    
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โครงการศึกษาดูงานด้านการคลัง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคลัง
เชนงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาจัดการจัดเก็บรายได้ งาน
พัสดุและงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการ
อื่นๆ ฯลฯ                                                           
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 195      

โครงการออกบริการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียมประจําปี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการชําระภาษีประจําปี   
ความรู้ตางๆ พร้อมออกหนวยบริการเคลื่อนที่ชําระภาษีให้กับ     
ประชาชน เชน คาป้าย คาเอกสาร , คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
สํารวจ     
ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราช
บัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 8
 หน้าที่ 194

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น      
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ      
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงต้ม
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรแป้นพิมพ เมนบอรด เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค     
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งบลงทุน รวม 62,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 11,400 บาท

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 2 หลังๆละ 5,700
 บาท     
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ดังนี้     
1. มีมือจับชนิดบิด     
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น     
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ราคาและรายละเอียด ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐาอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552     

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 20,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ชอง  จํานวน 4 หลังๆ
ละ5,200 บาท
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552   

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง     
คุณลักษะพื้นฐาน       
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core)  และ 16 แกนเสมือน  (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz  จํานวน 1
 หนวย       
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

วันที่พิมพ : 25/8/2565  11:17:05 หน้า : 29/92



แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB       
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้       
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา  2 GB  หรือ       
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing  Unit  ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ       
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลัก ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกวา  มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย       
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย       
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง       
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง       
- มีแป้นพิมพและเมาส       
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ราคาและรายละเอียด ปรากฎตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT      
         

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 240,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่5) พ.ศ
.2559 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงิน
ผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลฯ
ลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่
มท0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด มท 0809.3/ว27 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้
บริหาร ผู้ชวยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ผู้นําชุมชน พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 953,180 บาท

งบบุคลากร รวม 638,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 638,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 329,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พสร.)ของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 440 บาท/เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 291,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา โดยจายให้พนักงานจ้างดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ชวยจพง.ป้องกันฯ)จํานวน 1 อัตรา
2)พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา) จํานวน1อัตรา
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 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ฐานอํานาจ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
การบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)              
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งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง/เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจ้าง คาตอบแทน อปพร. ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่
มท0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด มท 0809.3/ว27 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

พื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาใช้จายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร คาอาหารวาง อาหาร วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ใช้สําหรับป้องกันอันตราย
จากการปฏิบัติหน้าที่ เชน เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อ
ชูชีพ รองเท้า หมวก ถุงมือ หรืออื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เครื่องใช้ีตางๆในรถบรรทุก
น้ําอเนกประสงค เชน ถังดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง สายดับ
เพลิง กรวยจราจร ข้อตอตางๆ หรืออื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

งานจราจร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คีาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 7
 หน้าที่ 190
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาไฟกระพริบ กระจกโค้ง
มน แผนป้ายจราจร กระบองไฟ กรวยจราจร  หรืออื่นๆ ที่จํา
เป็นฯลฯ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,251,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,958,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,958,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,968,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน  2 อัตรา
เป็นเงินจํานวน 758,000 บาท โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานครู  จํานวน 4 อัตรา 
เป็นเงินจํานวน 1,210,000 บาท
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ
. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 และหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041   ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ และครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 3 อัตรา ฐานอํานาจประกาศ ก.ท.เรื่องหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลกรทางการ
ศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ประกาศก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไป ณ วันที่ 5 มกราคม 2550  และประกาศเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 652,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแล
เด็ก)  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 275,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแล
เด็ก) จํานวน 3 อัตรา  จํานวน  377,000   บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963
    ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป (ผู้ดูแลเด็ก)จํานวน  1 อัตรา  จํานวน 12,000 บาท  
เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 อัตรา จํานวน 66,000 บาท
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 2,273,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน เงินผลประโยชนตอนแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง คาตอบแทน อป
พร.  คาตรวจรับงานจ้างฯ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่
มท0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด มท 0809.3/ว27 ลงวันที่  29ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 484,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 414,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือตางๆ คาโฆษณาและ
เผยแพรคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  คาจ้างเหมาผู้ปฎิบัต
 ิงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ คาจ้างเหมาทําสิ่งพิมพตางๆคา
จ้างเหมาบริการทั่วไป ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการ ปกครองสวนท้องถิ่น  ที่มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้างฯ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างฯ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องปริ๊นเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและ สิ่งกอสร้าง เชน ซอมแซม
รั้ว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ห้องอาบน้ําห้องส้วม อางล้างหน้าแปรง
ฟน ห้องครัว ซอมแซมโต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ  เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่  มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 1,540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกาดินสอ เก้าอี้สํานัก
งาน แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,410,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ช้อนสแตนเลส
 ถาดหลุม หม้อถังขยะ ถุงดําใสขยะ ไม้กวาด แปรงไม้ ผงซัก
ฟอก น้ํายาล้างภาชนะน้ํายาล้างห้องน้ํา และอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
2) อาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 1,380,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ให้แกเด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม จํานวน 5 แหง จํานวน 260
 วัน และเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน จํานวน 260 วัน 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรืีีองซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง  เชน ไม้ สี  ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ  กระเบื้องหิน ตะปู ค้อน เลื่อย สวาน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ํา พีวีซี อุปกรณประปา ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน  แก๊สหุง
ต้ม  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อเวชภัณฑตาง ๆ เชน สําลี ผ้าพันแผล ถุง
มือ  แอลกอฮอล อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ยาเวชภัณฑตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ  เชน ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล
ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลยบอล ตาขายประตู  ตาขาย
วอลเลย ตาขายตะกร้อ ลูกเปตอง ที่เก็บอุปกรณกีฬา และอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน  แผนหรือจาน
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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโนนตูมเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่นอน  ผ้ากัน
เปอน ผ้าขนหนู สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 54,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโนนตูม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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งบลงทุน รวม 19,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง  จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง มีท้าวแขน ปรับ
สูง-ต่ําได้  จํานวน 1 ตัว
ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ๆละ17,000 บาท

จํานวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ราคาและรายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,439,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 919,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 919,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง

จํานวน 411,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลางวัน คาจัดซื้อ หรือ
จัดจ้างอาหารกลางวัน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง อัตรา
มื้อละ  21 บาทตอคน เป็นเวลา  245  วัน(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น) 
ฐานอํานาจ  วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ. 2562  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565  เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 157 
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คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองโดน

จํานวน 205,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อหรือจัดจ้างอาหารกลางวัน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
โดน อัตรามื้อละ 21  บาทตอคน เป็นเวลา  245  วัน (ทั้งนี้จะเบิก
จายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น) 
ฐานอํานาจ  วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ. 2562  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 157
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คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5  
ปี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสองพี่น้อง แยกเป็น ดังนี้  
1) คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
2) คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
3) คาอปกรณการเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
4) คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น)  วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 158
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คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5  
ปี

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโดน แยกเป็น ดังนี้  
1) คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
2) คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
 3) คาอปกรณการเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
4) คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น) วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงิน
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 158
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,520,000 บาท

เป็นจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม จํานวน 5
 โรงเรียน  อัตรามื้อละ 21 บาทตอคนจํานวน 200  วัน 
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น) 
ฐานอํานาจ วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ. 2562  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 157
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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.2566 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเวที คาเครื่องเสียง  คา
ของรางวัล ประกอบกิจกรรมตางๆ คาวัสดุ คาป้าย และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว73ลงวัน
ที่16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 156 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,137,200 บาท

งบบุคลากร รวม 322,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 322,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา โดยจายให้พนักงาน
จ้าง ดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.สาธารณสุข) จํานวน 1 อัตรา
2)คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถยนตแพทยฉุกเฉิน)จํานวน1
 อัตรา   
ฐานอํานาจ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963
    ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
 จํานวน 1 อัตรา  
ฐานอํานาจ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 4713
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
การบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)                                                                

งบดําเนินงาน รวม 458,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงิน
ผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจ้าง /คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ
ฐานอํานาจ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 เรื่อง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 346,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจํารถแพทยฉุกเฉิน
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จาย ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาใช้จายโครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุม
กําเนิด  คาป้ายรณรงคและคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 169

คาใช้จายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน  คา
ป้าย  คาตอบแทน จนท. และวัสดุอุปกรณอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ  
ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 170
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คาใช้จายโครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบท  คาสารเคมีฉีดพนกําจัดยุง
ลาย  น้ํามัน  คาป้ายรณรงค  คาจ้างเหมาคนพนสารเคมี และวัสดุ
อุปกรณอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่องควบคุมและป้องกันโรค
ที่มียุงเป็นพาหนะนําโรค 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 169

คาใช้จายโครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง 
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน เชน คาวสัดุ คาป้าย คา
อาหารวางและน้ําดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร และอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.85
/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุม
พื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Ctusters) ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 170

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเวชภัณฑตาง ๆ สําลี  ผ้าพันแผล  ถุง
มือ อุปกรณเครื่องมือตางๆที่ใช้ในการแพทยฉุกเฉิน  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,400 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 3,900 บาท
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552

คาจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดออกซเจน จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,500  บาท
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
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คาจัดซื้อเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมฐาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมฐาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)สามารถปรับในทานั่งและปรับนอน ปรับสูง-ต่ําได้
2)พื้นรถเข็นผู้ป่วย ทําด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้น้ําหนักรถเบาลง
3)เบาะนอนรถเข็นผู้ป่วย หนา 2 นิ้ว ทําด้วยฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม
4)สามารถพับขาเพื่อนําขึ้นท้ายรถได้สะดวก
5)มีราวกั้นเตียง 2 ข้าง และเข็มขัดรัดผู้ป่วย 2 เส้น ป้องกันผู้ป่วย
ตกเตียง
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 169
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 833,600 บาท

งบบุคลากร รวม 594,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 594,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 305,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1)นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1  อัตรา
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน โดยจายให้พนักงาน
จ้าง ดังนี้
1) ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน   จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963
    ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) 
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งบดําเนินงาน รวม 199,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก้
องคการบริหารสวนตําบล เชนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง/เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่
มท0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด มท 0809.3/ว27 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาใช้จายโครงการชวยเหลือสวัสดิการดูแลผู้ประสบภัยตางๆ ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส   ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการให้ความชวยเหลือสวัสดิการ
ดูแลด้านคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส   ผู้ยาก
ไร้และผู้ด้อยโอกาส  เชน เงิน  วัสดุ สิ่งของตางๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ. 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 5
 หน้าที่ 176

คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน  คา
วิทยากร อาหารวาง ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 5
 หน้าที่ 177

คาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน  คา
วิทยากร อาหารวาง ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 5
 หน้าที่ 177
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก บริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนา พนักวานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

งบลงทุน รวม 28,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 
22,000 บาท

จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
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น้อยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคาและรายละเอียด ปรากฏตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จาย ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่องๆละ  6,300 บาท

จํานวน 6,300 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
 ราคาและรายละเอียด ปรากฏตามมาตรฐานราคากลาง
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จาย ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอชุมพวง

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.อําเภอชุม
พวง  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ อปท.อําเภอชุมพวง เป็นคาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 5
 หน้าที่ 178
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

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

คาใช้จายโครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร อาหารวาง  ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จํา
เป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
 หน้าที่ 172

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

เพื่อจายเป็นเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
อาหาร  เครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณกีฬา คาจ้างเหมาเครื่องเสียง  คา
จัดทําป้าย คาใช้จายในการเตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว73ลงวันที่
16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2559 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 166
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 77,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการและการ
ประชุมตาง ๆ ตามหน้าที่
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธีตาง ๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมงานประเพณีบวงสรวงทานท้าวสุรนารี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้าย คาเครื่องเซนไหว้คาวัสดุประกอบกิจกรรม
ตามโครงการคาเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาพิธีทาง
ศาสนา และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 163

คาใช้จายโครงการอนุรักษประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานอนุรักษประเพณีถวายเทียน
พรรษา เชน คาเครื่องไทยธรรม คาวัสดุหลอเทียน คาป้าย คา
อาหาร  คาอาหารวาง และเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 3
 หน้าที่ 164
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,177,842 บาท

งบบุคลากร รวม 2,027,752 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,027,752 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,301,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  4
  อัตรา   
โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
2) นายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
3)นายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่2)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง 
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ
. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 และหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041   ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 662,352 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   จํานวน  4 อัตรา  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวย จพง.ธุรการ) จํานวน 1 อัตรา
2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยชางโยธา) จํานวน 1 อัตรา
3)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า)จํานวน 1 อัตรา
4)คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่6) ลงวันที่ 20  ธันวาคม 2559 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,116,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาตอบแทนกรรมการสอบสวน
วินัย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่มท0809.3/ว380ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว27 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2559
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจานเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 

วันที่พิมพ : 25/8/2565  11:17:05 หน้า : 70/92



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
–  คาสิ่งพิมพตาง ๆ
–  คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ
–  คาธรรมเนียม 
–  คาทดสอบคุณภาพน้ําประปา
–  คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 
- คาจ้างเหมาบริการงานสํารวจ  งานออกแบบ  งานเขียนแบบใน
การกอสร้าง  เชน สํารวจออกแบบเส้นทางออกแบบเขียนแบบ
อาคาร งานทดสอบดินกอการกอสร้าง คาสํารวจแหลงน้ํา
บาดาล ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จาย ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก บริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ และของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑเชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพิมพดีดเครื่องอัดสําเนา  เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง  เชน  ซอมแซม  อาคารสํานัก
งาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ภายในตําบลโนน
ตูม  และ อื่นๆ ที่จําเป็น คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่น ๆ  เชน วัสดุ  เครื่องยนต อุปกรณ เครื่องมือสํารวจ ตาง ๆ
 และอื่นๆ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค /หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 453,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ วัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน ไม้ สี  แอสฟลท
ติก  ยางมะตอย  ปูน
ซีเมนต  ทราย  หิน  ตะปู  ค้อน  เลื่อย สวาน  ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง ทอน้ํา พีวีซี  อุปกรณประปา  ประแจคอม้าและ
รอก ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลาตลับลูก
ปน
น้ํามันเบรก หัวเทียน น๊อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
น้ํามันรถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ   
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับชุดเครื่องจักรกลปฏิบัติงานปรับเกรดถนนภายในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม รถยนตกองชาง รถจักรยานยนต
และรถบรรทุกเอนกประสงค  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสารเคมีภัณฑตางๆ  และเวชภัณฑ
ตางๆ เชน แอลกอฮอล  สําลี  ผ้าพันแผล  น้ํายาตางๆ  ยา
เวชภัณฑตางๆ  คลอรีน  สารส้ม  ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 34,090 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,090 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทึบ   2 บานเปิด จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 1 หลัง ๆ
 ละ  5,900 บาท  คุณลักษณะ  ดังนี้  
1. มีมือจับชนิดบิด  
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น  
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552  

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อสวานโรตารี่ 3 ระบบ จํานวน 3,390 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานโรตารี่  3  ระบบ ประสิทธิภาพ
มอเตอรกําลังสูง 720 วัตต โหมดการทํางาน 3 โหมดสําหรับการ
เจาะกระแทก และสกัด ข้อมูลทางเทคนิค แรงดันไฟฟ้า  230 V
ความถี่ไฟฟ้า  50 Hz  กําลังไฟฟ้า  720 w ความเร็ว
รวม (รอบ/นาที)  0-4000 
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบชัก 7 เมตร จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก ความยาว  7
  เมตร  
1. ทําด้วยอลูมิเนียมอยางดี  
2. มีความยาว 7 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น - ลงได้  
3. มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E แบงชองๆละ 1.ซม.  มี
เลขกํากับทุก 10 ซม.  
4. มีปุ่มล็อคยึดขณะใช้งาน  
5. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านลาง
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถ ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz 
จํานวน 1 หนวย   
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)   
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา  8 MB   
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้   
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ   
2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ   
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3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลัก ในการแสดงภาพ ไมน้อยกวา  2  GB   
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4  หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา  8  GB   
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดควมจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย   
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา  1
  ชอง    
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง   
- มีแป้นพิมพและเมาส   
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามมาตรฐานราคา
คอมพิวเตอร กระทรวง ICT   

งานก่อสร้าง รวม 5,566,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,466,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,466,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองเจ้าเรือน  หมูที่ 2 จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาง
เฉลิม  เจริญเวศ ไปบ้านนางนภาพร  ค้าทอง)  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 15  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 60.00 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนน
ตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 50
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุงสวาง หมูที่ 8 จํานวน 358,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมูบ้าน
ด้านทิศตะวันออกหมูบ้าน) ชวงที่ 1  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 30 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 120 ตารางเมตรไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา560 ตาราง
เมตร ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่  รวมพื้นที่ดําเนินการ ไมน้อยกวา 680 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย   
(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 59   
  
 

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมูที่ 3 จํานวน 218,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากหลังวัด 
ไปคุ้มโนนสําราญ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 400 ตาราง
เมตรไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปและ
รายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 51  
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมูที่. 3 จํานวน 148,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากศาลปู่
ตาถึงแยกบ้านนายบุญทัน  มินไธสง) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา  280 ตารางเมตรไหลทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1
  ป้าย  (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 51  
 

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทองพัฒนา  หมูที่ 12 จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาย
บัญญัติ กิจชวลิต  ไปลําห้วยสามหมู ) ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 85 เมตรหนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 425 ตารางเมตรไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1
  ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 63

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง หมูที่ 7 จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยก
ศูนย กศน.ไปบ้านนางวิภาพร ปีกา ) งานดินถมขนาดกว้าง 2.00
 เมตร ยาว 75 เมตรสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม
น้อยกวา 120 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย งาน
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 625 ตารางเมตร ไหลทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการรายละเอียด
ที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 58 
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาหราย  หมูที่ 1 จํานวน 322,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากสาม
แยกซุ้มประตูหมูบ้าน ถึงบ้านนางชุม เจียนมะเริง) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา600 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร ยาว 90 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปและรายการที่อบต.โนนตูม
กําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 47   

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมูที่ 2 จํานวน 326,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจาก
ศาลา SML ถึงบ้านนายตุน นาเพชร ทิศเหนือหมูบ้าน) ขนาด
กว้าง4.00เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนิน
การไมน้อยกวา 600  ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่ อบต.โนน
ตูม กําหนด )
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 49 
 

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ้าเรือน หมูที่. 2 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้านหนอง
เจ้าเรือน หมูที่ 2 ไปบ้านสองพี่น้อง หมูที่ 7 ) ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 910 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 48   
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี  หมูที่  6 จํานวน 358,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้าน
นายบุญทัน สายสุด ไปนานายชม ลุนไธสง) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตรยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา680 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและ
รายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 56 

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมูที่ 10 จํานวน 83,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
จาก สวน นายสมหวัง  ปะวะระ ไปประปาหนองกาด) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนิน
การไมน้อยกวา 160 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนน
ตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่  61   
   

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมูที่. 10 จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาย
สมบูรณ  จันทรชม  ไปถนนลาดยาง ) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว  85  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 340
 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  (ตามแบบ
รูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 60
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองรกฟ้า  หมูที่ 9 จํานวน 358,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้าน    
นายไพวัลย มาระศรี ถึงบ้านนายบุญสง สะอิ้งรัมย) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตรยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา680 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่อบต.โนนตูม
กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 60   
 
 

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมปุ๊ก  หมูที่ 11 จํานวน 358,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาย
อาณัติ  สงนอก ไปสามแยกหนองแสง) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 170 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 680 ตารางเมตรไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่  61
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คากอสร้างรั้วตาขายเสริมเหล็กรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองโดน หมูที่ 5

จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วตาขายเสริมเหล็ก รอบบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกว้าง 2.50 เมตร  สูง 2.00 เมตร ยาว
รวม (รั้ว+ประตู)  99 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1
  ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 123   

คากอสร้างศาลาประชาคม บ้านตูมใหญ  หมูที่ 13 จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาประชาคมขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่  118  

คางานวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา  
หมูที่ 10

จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา (หน้าบ้านนายบุญจันทร บุพ
ลา) งานรื้อทอระบายน้ํา คสล. เดิม ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 8
 ทอน งานวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 8
 ทอน พร้อมเทคอนกรีตหยาบ และยาแนวรอยตอทอให้เรียบ
ร้อย(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่  102 
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คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร  หมูที่ 4 จํานวน 295,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนน
ลาดยางไปสี่แยกกลางหมูบ้าน)  ขนาดกว้าง  5.00
 เมตร  ยาว  108  เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 540 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1
  ป้าย  (ตามแบบรูปและรายการที่อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่  65  
 

คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร หมูที่ 4 จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก
บ้าน  นายบุญหลอม  แก้วเลื่อน - บ้านนายออนสา  ประธรรม
เรือง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.50 เมตรหนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 122 ตารางเมตร   (ตาม
แบบรูปและรายการที่อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่  65  

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านวังทองพัฒนา  หมูที่ 
12

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (จากนานาย
ลา ปริเวทังไปโคกหนองทุม) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว  670
เมตรหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อย
กวา  167.50 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  พร้อม
ติดตั้งป้าย โครงการ จํานวน  1 ป้าย(ตามแบบรูปและรายการ
ที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 90
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โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านสาหราย  หมูที่ 1 จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (สายจากบ้านนาง
สายมาน เพลินบุญ ไปหนองหัวนอน) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 155 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา  38.75 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย(ตาม
แบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 76  

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมูที่ 5 จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายที่ 1 (สายจาก
บ้านนายบัวสิน จอมศรี ไปบ้านนายสมบัติ แก้วธานี) งานดินถม
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 432 ลูกบาศกเมตร งานลงหิน
คลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา60 ลูกบาศกเมตร สายที่ 2
  (สายจากบ้านนายสามารถ อินทรนอก ไปบ้านนางจี่ ยาง
นอก)งานลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 21.25 ลูกบาศก
เมตร สายที่ 3 (สายจากบ้านนายเขียว มะชิปะโน ไปถึงบ้านนาย
ออนสา ปทุมภา)งานดินถมขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 148.75
 ลูกบาศกเมตร งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 110
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 22
 ลูกบาศกเมตร สายที่ 4  (สายจากบ้านนายสมพงษ มะธิปะโน ไป
บ้านนายเลื่อน ปากะโต)งานดินถมขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 73.50
 ลูกบาศกเมตร งานลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อย
กวา 25.50 ลูกบาศกเมตร  สายที่ 5  (สายรอบสวนเศรษฐกิจพอ
เพียง) งานดินถม ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 90 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 108 ลูกบาศก
เมตร งานลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 96 ลูกบาศก
เมตร งานวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30
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 เมตร (2 จุด)รวม 11 ทอน สายที่ 6 (สายนานางแย้ม  แป่มจํา
นัก ไปสระหนองโก) งานดินถมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 225
 ลูกบาศกเมตร งานลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 457.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมน้อยกวา 137.25 ลูกบาศกเมตร  งานวางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร  ขนาด 7 ทอน รวมปริมาตรดินถมไม
น้อยกวา 987.25ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย  รวม
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 362  ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ให้เรียบร้อย รวมวางทอระบายน้ําคสล. ขนาด 0.30 เมตร (3
 จุด) รวม 18 ทอน พร้อมเทคอนกรีตหยาบและยาแนวรอยตอทอ
ให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย(ตามแบบ
รูปและรายการที่อบต.โนนตูมกําหนด)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 79    

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงกั้นห้องในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง หมูที่ 
7

จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงกั้นห้องในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ปริมาณงาน งานผนังกระจก กรอบอลูมิเนียม แบบติดตาย+แบบ
ลูกฟูก รวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  49.00  ตาราง
เมตร.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย(ตามแบบรูปและ
รายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 122  

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คาK)(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) (คากอสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด มี่ มท 0808.2/ว643 ลง
วันที่ 8 มีนาคม 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตําบลโนนตูม หมูที่ 1 - 
หมูที่ 13

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ํา(สายดับ) พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวาง  หมูที่ 1- หมูที่ 13
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 หน้าที่ 137

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 284,900 บาท

งบบุคลากร รวม 219,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 219,900 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 219,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน โดยจายให้พนักงาน
จ้าง ดังนี้
1) ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร   จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 8963
    ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6)
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งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง/เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 เรื่อง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาใช้จายโครงการและศึกษาดูงานธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน การจัด
กิจกรรมด้านการเกษตร การฝึกอบรมศึกษาดูงาน คาจัดสถาน
ที่ คาอาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 6
 หน้าที่ 189

คาใช้จายโครงการสงเสริมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
โนนตูม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของศูนย เชน การจัด
อบรม การจัดประชุม การดําเนินงานในแปลงสาธิต การจัดซื้อ
วัสดุตางๆ ในการดําเนินงานและสิ่งของตางๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 2
 หน้าที่ 139

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก บริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อพันธุพืช วัสดุเพาะซํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เครื่องมือตางๆ ทางการเกษตร ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการถนนสีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ เชนพันธุไม้
คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่จําเป็น อาหาร อาหารวาง และน้ํา
ดื่ม ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 6
 หน้าที่ 188

คาใช้จายโครงการปลูกป่า ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของศูนย เชน การจัด
อบรม การจัดประชุม การดําเนินงานในแปลงสาธิต การจัดซื้อ
วัสดุตางๆในการดําเนินงาน และสิ่งของจางๆที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 6
 หน้าที่ 189
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โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเนื่องในวัน
สําคัญตางๆ เชน วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 6
 หน้าที่ 188
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