
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม

อําเภอ ชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,830,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,519,570 บาท

งบบุคลากร รวม 8,374,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน  1  อัตราๆละ 20,400 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 244,800บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2  อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 269,280 บาท  
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆละ1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880บาท/เดือน 
จํานวน12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน1 อัตราๆ ละ1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 21,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆละ 880บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  21,120 บาท  
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,404,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,285,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,293,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล   จํานวน 11 อัตรา  
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล        จํานวน  1  ตําแหนง
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  1 ตําแหนง
3) หัวหนาสํานักปลัด                        จํานวน  1  ตําแหนง
4) นักทรัพยากรบุคคล                      จํานวน  1  ตําแหนง
5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน        จํานวน  1  ตําแหนง
6) นักจัดการงานทั่วไป                     จํานวน  1  ตําแหนง
7) นักพัฒนาชุมชน                          จํานวน  1  ตําแหนง
8) นักวิชาการตรวจสอบภายใน          จํานวน  1  ตําแหนง
9) นิติกร                                       จํานวน  1   ตําแหนง
10) เจาพนักงานธุรการ                     จํานวน  1  ตําแหนง
11) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 ตําแหนง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
และ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ
ก.จ., ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พสร.)ของพนักงานสวนตําบล  
จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 12 เดือน  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน   
(3 หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน 12 เดือน    
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,637,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน12 อัตรา โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักพัฒนาชุมชน)   จํานวน 1 ตําแหนง
2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักวิชาการเกษตร) จํานวน 1 ตําแหนง
3)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวย จพง.ป้องกันฯ) จํานวน 1ตําแหนง
4)พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวย จพง.สาธารณสุข) จํานวน 1 ตําแหนง
5) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน 4 ตําแหนง
6)พนักงานจางทั่วไป (นักการภารโรง) จํานวน 1 ตําแหนง
7) พนักงานจางทั่วไป (คนงานเครื่องสูบน้ํา) จํานวน1 ตําแหนง
8) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 2ตําแหนง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,900 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 12 อัตรา 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 3,051,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 593,690 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 533,690 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล
1)เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง  
2) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบฯ
3)คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและคณะกรรมการตรวจงานจาง
4)คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข
และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ.2559และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
ฐานอํานาจ  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554และระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 1,490,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปน คารับวารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพรายวันและ
สิ่งพิมพตาง ๆ /คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตาง ๆ /คาธรรมเนียมตางๆ
/คาตักสิ่งปฏิกูล /คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศคาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาผูปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด
คาจางตางๆ คาจางเขียนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน 
-คารับรองในการตอนรับบุคคล คณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
การประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการ และการประชุมตางๆ 
ตามหนาที่ เชน คาอาหารวางคาน้ําดื่ม  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381
ลงวันที่  28 กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัด
ประชุมประชาคมทองถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ คณะทํางาน
ตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชนการพัฒนาผูนํา
ชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่นและกิจกรรมโดยจาย
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จํา
เปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสนตรที่ 8 หนาที่164
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คาใชจายโครงการออกหนวยบริการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่  คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ๆ
ที่จําเปนฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องวักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8หนาที่ 164

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการใหกับบุคลากรทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการใหกับผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ   พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  เชน 
คาวิทยากร  คาสถานที่  คาของขวัญ  คาอาหาร  เครื่องดื่ม
อาหารวาง คาเชาที่พัก คาจางเหมารถ คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปน ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8หนาที่165
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คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนตูม  ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่ คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารคายานพาหนะ
คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2561เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 8 หนาที่ 165

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน
– คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
พิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  ตู  โต๊ะ  ฯลฯ
– คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ซอมแซมสํานักงาน
และ อื่นๆ ที่จําเปน
– คาซอมแซมไฟฟ้า โคม ไฟสาธารณะตาง ๆ
– คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุตาง ๆ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ   แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ  แบบพิมพ   ตรายาง  ธงชาติ  สมุด
ประวัติราชการ  ตะแกรงวางเอกสาร  ที่ถูพื้น  ผามาน  มูลี่  มานปรับ
แสง  แผนป้ายตางๆ  โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตูตางๆ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน  แปรง ไมกวาด เขง มุงผา
หม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง กระจกเงา ชุดกาแฟ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล  เพลา  ตลับลูก
ปน  น้ํามันเบรก หัวเทียน  น๊อตและสกรู  กระจกมองขางรถยนตหมอน้ํามัน
รถยนต  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต  ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงตม
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
ฐานอํานาจ   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน  แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก  แผนกรองแสง สาย
เคเบิล  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปเมาส   แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบ
ซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร ฯลฯ 
ฐานอํานาจ   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 388,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้าบานโนนตูม  และตูยามอาสาตํารวจหมูบาน
ประจําตําบลโนนตูม  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปัญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความ
รวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) คาเทเล็กซ (TELEX) 
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชบริการเกี่ยวกับการใชระบบ (INTERNET) 
ดแก คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาใชหมายเลข คาเชาหมายเลขคาใหบริการ
และคาสื่อสารอื่นๆ   
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 72,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานทึบ 2 บานเปิด จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิดบานทึบ 2 บานเปิด จํานวน1 ตูๆ
ละ 5,500 บาท ขนาดกวางไมนอยกวา 90 ซม.ลึก 45 ซม. สูง180 ซม.
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่169

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,400 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตูๆละ 
5,400 บาท  ขนาดกวางไมนอยกวา 120 ซม.ลึก 40 ซม. สูง 80 ซม. 
ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคาทองตลาด 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 169
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คาจัดซื้อพัดลมเพดานโคจร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมเพดานโคจร จํานวน 3 เครื่องๆละ 1,600 บาท
ใบพัดขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว ปรับแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ ควบคุม
การทํางานดวยสวิตซ  ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคาทองตลาด 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่169

  

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  แบบดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง
ความจุไมนอยกวา 4 GB  รองรับการตอตรงผาน USB ราคาและรายละเอียด
ปรากฏตามราคาทองตลาด  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่169
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง แรงดันไฟฟ้าไมนอย
กวา 220 โวลต/50 เฮิรท ระบบทําความเย็นดวยคอมเพรสเซอร ปริมาตรถัง
เก็บน้ําในเครื่องไมนอยกวา 3.5 ลิตร
ราคาและรายละเอียด ปรากฎตามราคาทองตลาด 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่169
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 2 
(27หนา/นาที)

จํานวน 27,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที(ppm)    
- มีหนวยความจํา  ( Memory)  ขนาดไมนอยกวา  512 MB   
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา1 ชอง                               
- มีชองเชื่อมตอ (Networt Interface) แบบ 10/100 Base-Tหรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได
- สามารถใชกับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  250 แผน     
ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่169
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด1 KVA จํานวน 3 เครื่องๆละ5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA  (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่169

 

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader) จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค(Smart Card R eader) 
จํานวน 4  เครื่อง ๆ ละ 700  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน
-สามารถอานและเขียนขอมูลบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
-สามารถใชงานผานชองเชื่อม(Interface)แบบ USB ได 
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card)ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่169
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,941,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,968,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,968,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,187,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  4 อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง         จํานวน  1  ตําแหนง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี     จํานวน  1  ตําแหนง
3) เจาพนักงานพัสดุ               จํานวน  1  ตําแหนง
4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน  1  ตําแหนง
ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง และเงินเพิ่ม
ตําแหนงอื่นๆ 
ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 669,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยจพง.การเงินและบัญชี)จํานวน1 ตําแหนง
2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวย จพง.จัดเก็บรายได)จํานวน 1  ตําแหนง  
3) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1  ตําแหนง
4) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)จํานวน1 ตําแหนง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2559 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 4 อัตรา 
ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 902,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลเชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบฯคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2523และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพรายวัน และสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการทั่วไป ฯลฯ
- คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆและคาใช
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

วันที่พิมพ : 6/9/2562  13:38:18 หนา : 22/80



โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลโนนตูม จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 8หนาที่165

โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชําระภาษีและคาธรรมเนียมประจําปี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ อัดแผนสปอรตประชาสัมพันธ
แผนพับ และประชาสัมพันธอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562และ
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 8หนาที่165

โครงการศึกษาดูงานดานการคลัง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการคลัง เชน
งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาจัดการจัดเก็บรายได งานพัสดุ และ
งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิก จาย
เงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขจนถึงปัจจุบัน
ปรากฎใน แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่8 หนาที่166

โครงการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน ขนาดที่ดินละสิ่งปลูกสราง การใชประโยชนในที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางและรายละเอียดที่จําเปน เชน คาจางเหมาบุคคลากรในการสํารวจ
คาวัสดุอุปกรณตางๆในการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 8 หนาที่ 167
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โครงการอบรมผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม พรบ.การสาธารณ
สุข

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดอบรมใหความรูถึงความสําคัญในการประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหกับประชาชน เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหาร
วางเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอบัญญัติของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.2549  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 8 หนาที่166

โครงการออกบริการรับชําระภาษีและคาธรรมเนียมประจําปี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดอบรมใหความรูเรื่องการชําระภาษีประจําปีความรูตางๆ
พรอมออกหนวยบริการเคลื่อนที่ชําระภาษีใหกับประชาชน เชน คาป้าย
คาอาหารวาง เครื่องดื่ม ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475พระราช
บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทอง
ที่ พ.ศ.2508 และแกไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 8 หนาที่166

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ้นเตอร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ เกาอี้สํานักงาน แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงตม
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรแป้นพิมพ 
เมนบอรด เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
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งบลงทุน รวม 70,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 1 หลังๆละ 5,500 บาท จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน ดังนี้    
1. มีมือจับชนิดบิด    
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น    
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)    
รายละเอียดปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 170
    

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง ๆละ 7,900 บาท จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก ดังนี้    
1.มีหูลิ้นชัก    
2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)    
รายละเอียดปรากฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 170
    

วันที่พิมพ : 6/9/2562  13:38:18 หนา : 26/80



คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 2 หลังๆละ4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 40 ชอง ตามมาตรฐาน มอก.     
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด     
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 170

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง จํานวน 8,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
ขนาด121.8x40.6x87.8 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก.    
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด    
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่170
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล   
คุณลักษะพื้นฐาน     
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก(6 core)
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้     
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ     
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit  หรือ   
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB   
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2
TB - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา3ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส     
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง กระทรวง ไอซีที 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑหนาที่ 170
      

วันที่พิมพ : 6/9/2562  13:38:18 หนา : 28/80



คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)        
คุณลักษะพื้นฐาน    
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scannerและ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน     
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi      
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา
ตอนาที(ppm)หรือ 8 ภาพตอนาที(ipm)   
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได       
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi       
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)       
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา       
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา       
รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง กระทรวง ไอซีที 
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑหนาที่170
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คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card R eader) จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 700 บาท

จํานวน 1,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถอานและเขียนขอมูลบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
   ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได     
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz      
- สามารถใชงานผานชองเชื่อม(Interface)แบบ USB ได            
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card)ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย   
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคามตรฐานครุภัณฑ     
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 238,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท.0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน  2557 เรื่องการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลสงกรานต
เปนตนและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวและหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5
เมษายน 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 7หนาที่161

วันที่พิมพ : 6/9/2562  13:38:18 หนา : 30/80



คาใชจายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน  คาวิทยากร 
คาอาหารวาง อาหาร  วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายคา
ตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 7หนาที่161

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ใชสําหรับป้องกันอันตรายจากการ
ปฏิบัติหนาที่ เชน เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อชูชีพ รองเทา  หมวก ถุงมือ หรืออื่น ๆ
 ที่จําเปนฯลฯ    
 ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
คาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

พื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เครื่องใชตางๆในรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค   เชน    ถังดับเพลิง  น้ํายาดับเพลิง  สายดับเพลิง  กรวย
จราจร  ขอตอตาง ๆ   หรืออื่นๆ ที่จําเปนฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนยา ขนิดมือโยก จํานวน 5 เครื่องๆละ 1,600 บาท จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยา ชนิดมือโยก สะพายหลัง  ถังทําดวยพลาสติก
บรรจุน้ําขนาดไมนอยกวา 16 ลิตร
ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ หนาที่169

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,663,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,881,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,881,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,205,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา
เปนเงิน 556,500  บาท โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา     จํานวน  1  ตําแหนง
2)  นักวิชาการศึกษา                 จํานวน  1  ตําแหนง 
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูผูดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา 
เปนเงิน  1,648,700 บาท  
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561และ หนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาจํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะครูชํานาญการ   จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจ  ประกาศ ก.ท.เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีวิทยฐานะประกาศ
ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 และประกาศก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบลประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 532,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป(ผูดูแลเด็ก) รวมจํานวน 2  อัตรา เปนเงิน 259,800  บาท
เพี่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
(ผูชวยครูผูดูแลเด็ก) จํานวน 2  อัตรา  เปนเงิน  273,000  บาท
ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 59,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกกิจและ
พนักงานจางทั่วไป (ผูดูแลเด็ก) เปนเงิน  19,700 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกกิจ
(ผูชวยครูผูดูแลเด็ก)  เปนเงิน  40,100 บาท
ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,697,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 154,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล เชน เงินผลประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของ
พนักงาน/พนักงานจางสวนตําบล คาตอบแทนอปพร. ฯลฯ คาตรวจรับงาน
จาง คาตรวจผลงาน ฯลฯ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2557และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 563,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 423,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตางๆ คาโฆษณาและเผยแพรคาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ หรือคาจางเหมาบริการทั่วไป ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องปริ๊นเตอร เครื่อง
คอมพิวเตอร ตู  โต๊ะ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,855,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตางๆเชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา
ดินสอ แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

พื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆเชนชอนสแตนเลส ถาดหลุม หมอถัง
ขยะ ถุงดําใสขยะ ไมกวาด แปรงไม ผงซักฟอก น้ํายาลางภาชนะน้ํายาลาง
หองน้ํา และอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,690,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน
ที่19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแก็สหุงตม น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ เชนฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกบาสเกตบอล
ลูกตะกรอ ลูกวอลเลยบอล ตาขายประตู ตาขายวอลเลย ตาขายตะกรอ ลูก
เปตอง ที่เก็บอุปกรณกีฬาและอุปกรณตางๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลเทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรแผนกรองแสงกระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิลแป้นพิมพเมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  เมาสเครื่องกระจายสัญญาณ  แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆเครื่องอานขอมูล
แบบซีดีรอม โปรแกรม คอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโนนตูมเพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่นอน ผากันเปอนผาขนหนูฯสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนตูม 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

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

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโนนตูม ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโนนตูม ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต
การดและคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 83,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง  จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท

 เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
โดน จํานวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171

คาจัดซื้อตูเก็บสื่อของเลน แบบ 2 ชอง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บสื่อของเลน แบบ 2 ชอง จํานวน 5 หลัง ๆ
ละ 1,200 บาท ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโดน
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 171
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คาจัดซื้อตูไมเก็บที่นอนเด็ก สีแบบ BBL  แบบ 20 ชอง จํานวน 6,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูไมสําหรับเก็บที่นอนเด็ก  สีแบบ BBL แบบ 20
 ชอง จํานวน 1 หลังๆละ  6,000  บาท ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสองพี่
นอง
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 171

คาจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็ก  10 ที่นั่ง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็ก 10 ที่นั่ง ประกอบ
ดวย โต๊ะ ขนาด180X60Xสูง 50 ซม. จํานวน 1 ตัว  มานั่ง
ยาว ขนาด 180X30Xสูง 30 ซม. จํานวน 2 ตัว รวมราคาชุดละ 4,000
 บาท จํานวน 2 ชุด เปนเงินราคา 8,000 บาท
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 171

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร  จํานวน 1  ตัว จํานวน 4,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร  ใหกับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโดน 
จํานวน 1 ตัวๆละ 4,000 บาท
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171
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คาจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 9 ตัว จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว มีเชือกดึง พรอมคาติดตั้งใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโดน  จํานวน 9 ตัวๆละ 2,000 บาท
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอลโดยมีพื้นที่จัดเก็บไมนอยกวา 4 GB 
และมีขั้วตอ USB  ในตัว จํานวน 1 เครื่องๆละ 5,000 บาท
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 171

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อคูลเลอรสแตนเลส สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคูลเลอรสแตนเลส ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
โดน จํานวน  1 อันๆละ 3,000  บาท ขนาดความสูงไมนอยกวา 28 ซ.ม
 สามารถจุน้ําไดไมนอยกวา 20 ลิตร
รายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171

วันที่พิมพ : 6/9/2562  13:38:18 หนา : 41/80



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1ชุด ๆละ 17,000 บาทใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโดน
จํานวน  1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก(4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHZ หรือดีกวา จํานวน 
1หนวย
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATAหรือดีกวา 
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี พ.ศ. 2561
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ถังหมึก
พิมพ  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต จํานวน  1 เครื่อง ๆละ
4,300 บาท ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโดน จํานวน1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาว-ดํา สําหรับกระดาษขนาด A4
 - มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4 ,Letter ,  Legal  และ Custom
รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี พ.ศ. 2561
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา
(18 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสองพี่นอง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600 dpi
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4 ,Letter ,  Legal  และ Custom
รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี พ.ศ. 2561
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ2,500 บาท ให ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 เครื่อง และกองการ
ศึกษา  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA(480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี พ.ศ. 2561
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 171

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ราคา 700 
บาท

จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card 
Reader) ใหแกกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
รวมเปน 3 เครื่องๆละ 700 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card ) ตาม
มาตรฐาน 
 - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบUSB ได
 - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card ) ได
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,604,730 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,316,730 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,316,730 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สองพี่นอง

จํานวน 686,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอาหารกลางวัน  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือ
จัดจางอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสองพี่นอง จํานวน 140 คน
คนละ 20 บาทตอคนตอวันเปนเวลา  245 วัน ตั้งไวเปนเงิน จํานวน
686,000 บาท 
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่132

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองโดน

จํานวน 245,000 บาท

คาใชจายในการจัดซื้อหรือจัดจางอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองโดน จํานวน  50 คน  คนละ  20 บาท ตอคนตอวัน เปนเวลา 
245 วัน  ตั้งไวเปนเงินจํานวน  245,000 บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่132

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5  ปี จํานวน 114,130 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานสองพี่นอง จํานวน 101 คนๆละ 1,130 บาท แยกเปน ดังนี้ 
  - คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาทตอปี
 - คาอปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอปี
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาทตอปี
ตั้งไวเปนเงิน 114,130 บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่134
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คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อายุ 3-5  ปี จํานวน 33,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองโดน จํานวน 30 คนๆละ 1,130 บาท แยกเปน ดังนี้ 
  - คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาทตอปี
 - คาอปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอปี
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาทตอปี
ตั้งไวเปนเงิน 33,900 บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่134
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คาใชจายสนับสนุนคาใชจายที่เกี่ยวกับการศึกษาสําหรับผูเรียนโดยตรงและคาใช
จายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสําหรับสถานศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
 -  คาใชจายในการนําผูเรียนไปรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการนําผูเรียนไปรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก
ในกลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กแบบภาคีเครือขายใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสอง
พี่นอง  ตั้งไว  10,000  บาท 
-  คาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เชน คาอาหาร  เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย 
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนฯลฯ ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโดน
ตั้งไว  5,000   บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2561เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562วิธีการ ขั้นตอนในการ
เบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ
.ศ. 2562และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท0808.2/ว3886ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่140

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองโดนใชสําหรับพัฒนาการเรียน การสอน จํานวน 30คน
ละ1,700 บาท   ตั้งไวเปนเงิน  51,000 บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่134
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โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี า จํานวน 171,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กล็ก
บานสองพี่นองใชสําหรับพัฒนาการเรียน การสอน จํานวน 101คน
ละ1,700 บาท  ตั้งไวเปนเงิน 171,700  บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่134

งบเงินอุดหนุน รวม 2,288,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,288,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,288,000 บาท

เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.จํานวน  5 โรงเรียน
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น) 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่132

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

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี
พ.ศ. 2563 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเวที คาเครื่องเสียง คาของรางวัล
ประกอบกิจกรรมตางๆ คาวัสดุ คาป้าย และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 
มกราคม2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่ 131
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 669,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  ยาคุมกําเนิด  คาป้าย
รณรงคและคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม  2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่142

คาใชจายโครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน  คาป้าย คา
ตอบแทน จนท. และวัสดุอุปกรณอื่นๆที่จําเปน  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2553และประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 
ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 4 หนา143

คาใชจายโครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายอะเบท  คาสารเคมีฉีดพนกําจัดยุงลาย  น้ํามัน  คา
ป้ายรณรงค  คาจางเหมาคนพนสารเคมี และวัสดุอุปกรณอื่นๆที่จําเปน  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรค
ติดตอที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 ,ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กําหนดใหแหลงเพราะพันธุยุงลายเปนเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุง
เปนพาหะนําโรค และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่142
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คาใชจายโครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาวัสดุ คาป้าย คาอาหารวาง
และน้ําดื่ม คาอาหาร  คาวิทยากร และอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการขยะมูล
ฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว.1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 
2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่144

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

เพื่อจายเปนคาซื้อเวชภัณฑตาง ๆ สําลี  ผาพันแผล  ถุงมือ อุปกรณเครื่องมือ
ตางๆที่ใชในการแพทยฉุกเฉิน  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 144,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 72,000 บาท จํานวน 144,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน    ถังบรรจุน้ํายาเคมีทําดวยเหล็กปลอด
สนิม ความจุไมนอยกวา 6.5 ลิตร  ความจุขอถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
ไมนอยกวา 1 ลิตร กําลังเครื่องยนต(หองเผาไหม)ไมนอยกวา
18 กิโลวัตต/25  แรงมา หรือ 16,000 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง
ราคาและรายละเอียดปรากฏตามราคาทองตลาด  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 169
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ  ดานสาธารณสุข  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับหมู 1 - 13 ในการ
ดําเนินงานตาม โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข เชน คา
วิทยากร  อาหารวาง  ป้าย วัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่142

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการชวยเหลือสวัสดิการดูแลผูประสบภัยตางๆ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผู
ป่วยเอดส   ผูยากไรและผูดอยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการใหความชวยเหลือสวัสดิการดูแลผูประสบ
ภัยตางๆ ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูป่วยเอดส  ผูยากไรและผูดอย
โอกาส  เชน เงิน  วัสดุ สิ่งของตางๆ  ที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ. 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5 หนา149

คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวตผูสูงอายุ เชนคา
วิทยากร   คาอาหาร  อาหารวาง  ป้าย วัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5 หนาที่150
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คาใชจายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน  คาวิทยากร อาหาร
วาง ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5 หนาที่150

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,135,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,648,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,648,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 934,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  4  อัตรา
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองชาง   จํานวน  1  ตําแหนง
2) นายชางไฟฟ้า            จํานวน 1 ตําแหนง
3) เจาพนักงานธุรการ     จํานวน  1  ตําแหนง
4) นายชางโยธา             จํานวน  1  ตําแหนง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง และเงินเพิ่ม
ตําแหนงอื่นๆ 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวย จพง.ธุรการ) จํานวน 1 ตําแหนง
2) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1  ตําแหนง  
3) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชางไฟฟ้า)  จํานวน  1  ตําแหนง
4) คนงานทั่วไป   จํานวน 1 ตําแหนง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 20ธันวาคม 2559 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 27,600 บาท

พื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน  
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลเชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบฯคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง ฯลฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 
2557และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควร
จะไดรับ  
ฐานอํานาจ  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 
2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปน 
–  คารับวารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพรายวัน  และสิ่งพิมพตาง ๆ
–  คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตาง ๆ
–  คาธรรมเนียม
–  คาทดสอบคุณภาพน้ําประปา
–  คาจางเหมาบริการทั่วไป  เชน งานสํารวจ งานออกแบบ งานเขียนแบบ
 ในการกอสราง สํารวจออกแบบเสนทางออกแบบเขียนแบบอาคาร 
งานทดสอบดิน การกอสราง คาสํารวจแหลงน้ําบาดาล ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช
จายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือซอมเปลี่ยนครุภัณฑ เชน
รถยนต รถจักรยานยนต แบตเตอรี่รถยนต เครื่องพิมพดีดเครื่องอัดสําเนา 
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ตู  โต๊ะ  ฯลฯ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  เชน  ซอมแซม  อาคาร
สํานักงาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ภายในตําบลโนนตูม  และ อื่นๆ 
ที่จําเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุ  เครื่องยนต 
อุปกรณ เครื่องมือสํารวจ  ตาง ๆ  และอื่นๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ   เครื่องใชตาง ๆ
  เชน  กระดาษ  หมึก  แฟ้ม  ปากกา 
ดินสอ  แบบพิมพ  ตรายาง ธงชาติ  ฯลฯ   
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน ฟิวส  เข็มขัดรัดสายไฟ 
โคมไฟฟ้า เสาโคมไฟ อุปกรณไฟสองสวาง สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตชไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ วัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ไม สี  แอสฟัลทติก 
ยางมะตอย  ปูนซีเมนต  ทราย  หิน  ตะปู  คอน  เลื่อย สวาน  ตลับเมตร 
ลูกดิ่ง ทอน้ํา พีวีซี  อุปกรณประปา  ประแจคอมาและรอก ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับชุด
เครื่องจักรกลปฏิบัติงานปรับเกรดถนนภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลโนนตูม รถยนตกองชาง รถจักรยานยนตและรถบรรทุกเอนกประสงค  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสารเคมีภัณฑตางๆ  และเวชภัณฑ
ตางๆ เชน แอลกอฮอล  สําลี  ผาพันแผล  น้ํายาตางๆ  ยาเวชภัณฑ
ตางๆ  คลอรีน  สารสม  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรอง
แสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิ
ปเมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

งบลงทุน รวม 136,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,400 บาท
ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต กําลังไฟฟ้า 2200 W
แรงดันไฟฟ้า220-240V 50-60 HZ ระบบเกียร  1 Speed รอบเครื่องไมมี
โหลด 800RPM ขนาดดอกเจาะ 25mm - 160 mm (6")  ระยะเคลื่อนดอก
เจาะ 480mm แบบเกลียวจับดอก 1-1/4" - 7 UNC ขนาดตัวเครื่อง
370x200x865mm น้ําหนักตัวเครื่อง 18 Kgs  
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่172 
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คาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องตบดิน  คุณลักษณะพิเศษ ใชเครื่องยนต
เบนซิน น้ําหนักของเครื่องไมนอยกวา  80  กิโลกรัม  แรงบดอัดไมนอยกวา 5
 ตัน ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที 
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 172
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 52,000 บาท

เพื่อเปนคาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาดขนาด 5 กิโลวัตตขึ้นไป เปนเครื่อง
ยนตดีเซล รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตละชุด
มีดังนี้  
1)แผงสวิทซ 1 อัน
2)โวลตมิเตอร 1 อัน 
3)แอมมิเตอร  1 อัน 
4) หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด  
5)สวิตวปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
6)คัตเอาต 1 อัน  
7)ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด  
คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป  ไฟ AC 220 โวลต ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ 
สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดนอยกวาว 10 กิโลวัตต มีเครื่องควบคุม
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ไมเกิน +2.5 , -2.5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต เครื่องกําหนดไฟฟ้าที่มีขนาดไมนอยกวา 5 
กิโลวัตตสามารถใชไดกับอุปกรณไฟฟ้าที่มีคา Power Factor ตั้งแตรอย
ละ 80 ขึ้นไป เครื่องทุกขนาดสงกําลังขับโดยตรง
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคาทองตลาด
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑหนาที่ 172 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีหนวยประมวผลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
(4core)จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.0 GHz 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดี
กวา ดังนี้  
1. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย 
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GBมีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
- มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา3ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1
และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
รายละเอียดปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี พ.ศ. 2561
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่171
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คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค(Smart Card R eader) 
จํานวน 2  เครื่อง ๆ ละ 700  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใชงานผานชองเชื่อม(Interface)แบบ USB ได 
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card)ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
ราคาและรายละเอียดปรากฎตามราคามตรฐานครุภัณฑ 
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ หนาที่172

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,775,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,375,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,375,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คอกอสรางโรงจอดรถเอนกประสงค จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถเอนกประสงค  ขนาดกวาง 10.00
 เมตร ยาว 15 เมตรพรอมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  (ตามแบบรูปและ
รายการละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูมกําหนด)
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่123
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คากอสรางคลองดาดคอนกรีต  บานวังทองพัฒนา  หมูที่ 12 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางคลองดาดคอนกรีต  จากทางเขาบานวังทองพัฒนา
ไป สระหัวโสก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร กนคลองกวาง
2.00 เมตร ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,949 ลบ.ม. พรอมลงทอขาม 2 จุด
จุดที่ 1ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 8 ทอน 
จุดที่ 2 ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 10 ทอน พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ  อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่116
              

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานหนองลุมปุ๊ก  หมูที่ 11 จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายจาก บานนายอาณัติ  สงนอก 
ไปถึงบานนายบุญมี  อินทรรัมย   ขนาดโครงการ  กวาง  5 เมตร  ยาว 39
 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 195 ตร.ม.  พรอมไหลทาง
ดินถมบดอัดแนนกวางขางละ  0.20 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา  2.34 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ พรอม
ป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย   (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูม
กําหนด)
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่65
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสองพี่นอง  หมูที่ 7 จํานวน 251,200 บาท

เพื่อจายเปนคากอสราง ถนน คสล. สายจากสามแยกซุมประตูวัดอุภัยภาคิกา
วาส กวาง  5  เมตร  ยาว 86 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 430 ตร.ม. พรอมไหลทางบดอัดแนนกวางเฉลี่ย ขางละ 0.20
 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 5.16 ลบ.ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ พรอมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  (ตามแบบรูปและ
รายการที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูมกําหนด)  
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 62
  

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองปรือพัฒนา หมูที่ 10 จํานวน 151,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสราง ถนน คสล. สายจากบาน นางสุภาพร  ประภาวะยา
ถึง บานนายสม  แยมใย ขนาดกวาง 5  เมตร  ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  265  ตร.ม. พรอมไหลทางบดอัดแนนกวางเฉลี่ยนขาง
ละ 0.20 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมนอย
กวา 3.18 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1หนาที่ 64
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไร  หมู 4 จํานวน 151,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายจากสามแยกบานนางหนูนิด  ผาเทพ 
ไปศาลาประชารัฐ  ขนาดโครงการ  กวาง 4 เมตร  ยาว 68 เมตร หนา  0.15
เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 272 ตร.ม.  พรอมไหลทางดินถมอัดแนนกวางขาง
ละ  0.20 เมตร  ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมนอย
กวา 4.08 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย   (ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูม
กําหนด)
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่59
  
  

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไร  หมูที่ 4 จํานวน 151,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานนางนิล  วงศแสนไปทางทิศเหนือ
หมูบาน ถึงบานนางอัจฉรา  ทักสูงเนิน ขนาดโครงการ  กวาง 4
 เมตร ยาว  68 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  272  ตร.ม
.  พรอมไหลทางดินถมบดอัดแนนกวางขางละ  0.20 เมตร ยาว 68
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา 4.08 ลบ.ม.หรือตาม
สภาพพื้นที่ พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูมกําหนด)
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1หนาที่ 59
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงสวาง  หมูที่ 8 จํานวน 249,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสราง ถนน คสล. เสนรอบหมูบานดานทิศตะวันออกหมูบาน
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  33 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 79 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 448 ตร.ม. พรอมไหลทางดินถมบดอัดแนน กวางเฉลี่ยขางละ 0.20
เมตร ยาวรวมทั้ง 2 ชวง 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมนอย
กวา  6.72 ลบ.ม.  หรือตามสภาพพื้นที่  พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ  อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 63
  

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตูม  หมูที่ 3 จํานวน 86,300 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. จากซอยระหวางคุมเจริญราษฎรและ
คุมอนามัย ขนาดโครงการ กวาง 3  เมตร  ยาว 45  เมตร หนา 0.15เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 135 ตร.ม.  พรอมถมดินกวาง  3 เมตร   ยาว 14 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา 4.20 ลบ.ม.
(ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูมกําหนด)
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่57
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตูม หมูที่ 3 จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. จาก บานนางอรุณ  เที่ยงธรรมไปแยกวัด
โนนตูม (ม.3 ไป ม.13) ขนาดโครงการ กวาง 4  เมตร  ยาว 74  เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 520 ตร.ม.  พรอมไหลทางดินถมบดอัด
แนนกวางขางละ  0.20 เมตร ยาว 130 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไมนอยกวา 7.80 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่   ป้ายโครงการ
จํานวน  1  ป้าย  (ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่องคการบริหารสวน
ตําบลโนนตูมกําหนด)  
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 56

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสาหราย หมูที่ 1 จํานวน 251,200 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายจาก นา นางกัญญาพร  สุนทรวรพจน
ไปถึงโรงเรียนบานสาหรายวิทยา  ขนาดโครงการ  กวาง  4  เมตร  ยาว 115
เมตรหนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 460 ตร.ม. พรอมไหลทางดิน
ถมบดอัดแนนกวางขางละ  0.20 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินไมนอยกวา 6.90 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่องคการบริหาร
สวนตําบลโนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่54 
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเจาเรือน  หมูที่ 2 จํานวน 187,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. สายจากบานนายตุน  นาเพ็ชร
 ไป ศาลา SML ขนาดโครงการ  กวาง  4  เมตร   ยาว  84
  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 336 ตร.ม. พรอมไหลทาง
ดินถมบดอัดแนนขางละ  0.20 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไมนอยกวา 5.04 ลบ.ม. พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบรูปและรายการละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลโนนตูมกําหนด)   
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่55

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเจาเรือน หมูที่ 2 จํานวน 64,300 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. สายจาก บานนายสี  ทุดบุญ ไปถนนรอบ
หมูบานดานทิศตะวันตก  ขนาดโครงการ  กวาง 4 เมตร  ยาว  29 
เมตร หนา  0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 116 ตร.ม. พรอมไหลทางดิน
ถมบดอัดแนนขางละ  0.20 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไมนอยกวา 1.70 ลบ.ม.  (ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่
องคการบริหารสวนตําบลโนนตูมกําหนด)   
ฐานอํานาจ  อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่1 หนาที่ 56

วันที่พิมพ : 6/9/2562  13:38:18 หนา : 68/80



คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนาดี  หมูที่ 6 จํานวน 256,200 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. สายจาก บานนายประสิทธิ์  ลอมไธสงไป
หนองหลุบไทร  ขนาดโครงการ  กวาง 4  เมตร ยาว 115 เมตร หนา  0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 460  ตร.ม.  พรอมไหลทางดินถมบดอัด
แนนกวางขางละ  0.20 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 6.90 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่  พรอมป้ายโครงการ
จํานวน1 ป้าย  (ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบล
โนนตูมกําหนด)  
ฐานอํานาจ  อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 61
  

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองลุมปุ๊ก หมูที่ 11 จํานวน 151,400 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายจากหนาบานนางเฉลียว  ยังจันทร
อินทร  ไป บานนายแดง  ชื่นชู  ขนาดโครงการ  กวาง  5 เมตร  ยาว 53
 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 265 ตร.ม.  พรอมไหลทาง
ดินถมบดอัดแนนกวางขางละ  0.20 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา  3.18 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ พรอม
ป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
(ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ  อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 66
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คากอสรางถนนดิน บานหนองปรือพัฒนา  หมูที่  10 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดิน จากนานายบุญจันทร บุพลา 
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 400 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 1,680 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย 
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 265 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 795 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย พรอมวาง
ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60
 เมตร จํานวน 8 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูป
และรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ  อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่74
   

คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานตูมใหญ  หมูที่ 13 จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน
นางนวล  คําเกิดไปบานนายธนาวิน  วิวาโค  ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางประมาณ 65 เมตร พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย   (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ  อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่1หนาที่96
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คากอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานตูมใหญ  หมูที่ 13 จํานวน 125,100 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยก 
บานนายสงา ล้ําเลิศ ไปหนาบานนางสําอางค  ประมูลจาใส  ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.60 เมตร ยาวรวมบอพัก 55 เมตร ดินถมหลังทอลึกเฉลี่ย 0.30
 เมตร พรอมกอสรางบอพักน้ําฝาเหล็กหลอ จํานวน 3 บอ ขนาด 1 x 1 x 1
 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปและรายการ
ที่ อบต.โนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 96
   

คากอสรางอาคารเอนกประสงค บานหนองโดน  หมูที่ 5 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเอนกประสงคบานหนองโดน  หมูที่ 5
ขนาดกวาง 7.00 เมตร  ยาว 10.50 เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน1 ป้าย  (ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.โนนตูมกําหนด)
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 122
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาขุดขยายสระหินสามกอน  บานหนองรกฟ้า  หมูที่ 9 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดขยายสระหินสามกอน  ขนาดกวาง 35 เมตร ยาว 133
 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 6,362 ลบ.ม. ปรับ
เกลี่ยใหเรียบรอย พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร 2
 แถว  จํานวน 20 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
รูปและรายการที่ องคการบริหารสวนตําบลโนนตูมกําหนด)
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่115
           

คาขุดลอกสระดอนตาปู่  บานหนองโดน  หมูที่ 5 จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกสระดอนตาปู่ บานหนองโดน  ขนาด กวาง 48
 เมตร ยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา  4,665 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบรูปและรายการที่ องคการบริหารสวน
ตําบลโนนตูมกําหนด) 
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 112
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาติดตั้งไฟฟ้าสองสวางทางเขาหมูบานหนองปรือพัฒนา หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบาน
หมูที่ 10  
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1หนาที่105

คาติดตั้งไฟฟ้าสองสวางภายในตําบลโนนตูม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง ภายในตําบลโนนตูม 
ฐานอํานาจ อาศัยอํานาจมาตรา 67 และ68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
ปรากฏ ในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่123

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร อาหารวาง  ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่2 หนาที่127
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คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร อาหารวาง  ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
ปราฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาตรที3่ หนาที่ 136

คาใชจายโครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร อาหารวาง  ป้าย  วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ฯลฯ  
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่องการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและระดับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่2 หนาที่127

คาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร อาหารวาง  ป้าย ในการจัดอบรมและวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซื้อความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5 หนาที่ 154
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดโนนตูมเกมส ครั้งที่ 23 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอาหาร เครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจัดทําป้าย คาใชจายในการ
เตรียมสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16
 มกราคม2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 3หนาที่139

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน
 -  คารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคล
 -  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการและการประชุมตางๆ
ตามหนาที่
 - พิธีเปิดดอาคารตางๆ
 - คาใชจายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธีตางๆฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3028
ลงวันที่ 6  มิถุนายน   2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการงานประเพณีหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา
เชน คาวัสดุหลอเทียน  คาปัจจัยและเครื่องไทยธรรม  คาป้าย คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่137

คาใชจายโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนาวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชาเชน  คาป้าย  คาวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่มคา
ปัจจัย ไทยธรรม และคาใชจายอื่นๆฯลฯ
ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว73 ลงวันที่ 16
 มกราคม2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา เขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่3 หนาที่139

คาใชจายโครงการสงเสริมงานประเพณีบวงสรวงทานทาวสุรนารี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้าย คาเครื่องเซนไหวคาวัสดุประกอบกิจกรรมตามโครงการคา
เครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่คาพิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่นๆที่
จําเปนฯลฯ
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3028
ลงวันที่ 6  มิถุนายน   2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่3 หนาที่ 137
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน การจัดกิจกรรม
ดานการเกษตร  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน คาจัดสถานที่ คาอาหาร  เครื่อง
ดื่ม  อาหารวาง  คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปน  ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่128

คาใชจายโครงการสงเสริมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลโนนตูม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนย เชน การจัดอบรม  การจัด
ประชุม  การดําเนินงานในแปลงสาธิต การจัดซื้อวัสดุตางๆในการดําเนิน
งาน  และสิ่งของตางๆที่จําเปน ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่2 หนาที่ 128

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อพันธุพืช วัสดุเพาะซํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการปลูกป่า ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ เชน  การอบรมใหความรู  จัดซื้อ
พันธุกลาไม ตางๆ  ป้าย  อาหารวาง  อาหาร และอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
ฯลฯ  
ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่องการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ"รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน"
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 6 หนาที่160

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,734,380 บาท

งบกลาง รวม 16,734,380 บาท
งบกลาง รวม 16,734,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,400 บาท

เพื่อจายเปนเงิน เงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจางที่ อบต.จะตองจาย
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางตามงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ.2563
ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561และหนังสือ
กรมสงเสริม ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว.4172 ลว.24 ธ.คพ.ศ. 2561 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 228,000 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตําบลโนนตูม จํานวน 
128,000  บาท
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- เพื่อสมทบกองทุนบุญสวัสดิการชุมชนตําบลโนนตูม(ออมวันละบาท)จํานวน
100,000  บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/ว2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนบุญ
สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,800,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่4)พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่องการซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนโครงการหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูพิการตําบลโนนตูม
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่องการซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูดอยโอกาสหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยความพิการ)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  จํานวน 18 คนๆละ 500 บาท/เดือน  
ฐานอํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่องการซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสัคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส)

สํารองจาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อสํารองจายในกรณีที่จําเปน 
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 190,980 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่องซักซอมการ
สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/3466 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2561
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