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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
อ าเภอซ าสูง   จังหวัดขอนแก่น 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,122,800 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 14,466,071 บาท 
  งบกลาง รวม 14,466,071 บาท 
   งบกลาง รวม 14,466,071 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 88,323 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำง
สังกัด อบต.บ้ำนโนน ในอัตรำร้อยละห้ำของค่ำจ้ำง 
-พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2558 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงำนจ้ำงที่ อบต.
ต้องจ่ำยในอัตรำร้อยละ 0.2 โดยค ำนวณตำมค่ำจ้ำงตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2565 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ ำนวน 9,000,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตำมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน  1,140  คน 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จ ำนวน 4,600,000 บำท 
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-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเบี้ยควำมคนพิกำรให้คนพิกำร ตำมประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิกำรประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  จ ำนวน  486  คน 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์    
ในพ้ืนที ่อบต.บ้ำนโนน จ ำนวน  18  คน 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

      

   เงินส ารองจ่าย จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  

เพ่ือใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีกำรป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัยหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยหรือ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็น
ส่วนรวมได้  
-  พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณ ของ อปท. พ.ศ.2563 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 419,998 บำท 

      

  

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ำยร้อยละ 2 ของงบประมำณรำยรับไม่รวมเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
  -พระรำชบัญญัติบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ.2556 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
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ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที4่) พ.ศ.2563 

    
-เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับพื้นที่ อบต.บ้ำน
โนน (สปสช.) 

จ ำนวน 105,750 บำท 

      

  

-เพ่ือสมทบเงินเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ  
-ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 9,097,886 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,995,580 บาท 
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   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,836,720 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 514,080 บำท 

      

  

- เงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน   
  ต ำบล           จ ำนวน 244,800 บำท 
 -เงินเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน 
  ต ำบล           จ ำนวน 269,280 บำท 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,  ประธำนสภำ อบต. , 
รองประธำนสภำ อบต. ,สมำชิกสภำ อบต. ,เลขำนุกำร
นำยก อบต. , และเลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  

- ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง  
 นำยก อบต.      จ ำนวน 21,000 บำท 
-ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรอง 
 นำยก อบต.  จ ำนวน 21,120 บำท 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,  ประธำนสภำ อบต. , 
รองประธำนสภำ อบต. ,สมำชิกสภำ อบต. ,เลขำนุกำร
นำยก อบต. , และเลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
 
 
  

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  

-ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วน 
 ต ำบล           จ ำนวน   21,000   บำท 
-ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน  
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 ต ำบล            จ ำนวน   21,120  บำท 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,  ประธำนสภำ อบต. ,รอง
ประธำนสภำ อบต. ,สมำชิกสภำ อบต. ,เลขำนุกำร
นำยก อบต. , และเลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  

-ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล              จ ำนวน   86,400  บำท 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,  ประธำนสภำ อบต. ,รอง
ประธำนสภำ อบต. ,สมำชิกสภำ อบต. ,เลขำนุกำร
นำยก อบต. , และเลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,152,000 บำท 

      

  

-ค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล      จ ำนวน 134,640 บำท 
-ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล      จ ำนวน 110,160 บำท 
-ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล      จ ำนวน 86,400 บำท 
-ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วน ต ำบล     จ ำนวน 820,800 บำท 
  (ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ) 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,  ประธำนสภำ อบต. ,รอง
ประธำนสภำ อบต. ,สมำชิกสภำ อบต. ,เลขำนุกำร
นำยก อบต. , และเลขำนุกำรสภำ อบต. พ.ศ.2554 และแก้ไข
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565  

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,158,860 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 4,166,400 บำท 

      

  

เงินเดือนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล          
เงินเดือนรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
เงินเดือนหัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.              
เงินเดือนนักพัฒนำชุมชน                          
เงินเดือนนักจัดกำรงำนทั่วไป                       
เงินเดือนนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           
เงินเดือนนักทรัพยำกรบุคคล                      
เงินเดือนนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย     
เงินเดือนนักวิชำกำรเกษตร                         
เงินเดือนเจ้ำพนักงำนธุรกำร                        
เงินเดือนเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข                  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 252,000 บำท 

      

  

เงินประจ ำต ำแหน่งปลัด อบต.                 
จ ำนวนเงิน  84,000 บำท                              
เงินค่ำตอบแทนพิเศษปลัด อบต.                
จ ำนวนเงิน  84,000 บำท 
เงินประจ ำต ำแหน่งรองปลัด อบต.              
จ ำนวนเงิน  42,000 บำท 
เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.   
จ ำนวนเงิน 42,000 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 695,040 บำท 

      

  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  3  รำย  ดังนี้ 
  1. ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนธุรกำร             
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  2.  ผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน     
  3.  พนักงำนขับรถยนต์                
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป  2  รำย  ดังนี้ 
 1.คนงำน            
 2.คนงำน       
  -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 45,420 บำท 

      

  

1. คนงำน                            
2. คนงำน                           
3.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565  

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,689,106 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 270,906 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 156,906 บำท 

      

  

  เพ่ือจ่ำยตำมรำยกำรดังนี้ 
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
เงินรำงวัลประจ ำปี 2566               จ ำนวน 31,906 บำท 
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำง                                           
                                                  จ ำนวน 5,000 บำท 
 
-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำง  เช่น  
ค่ำเบี้ยประชุม  ค่ำพำหนะ ของคณะกรรมกำร ค่ำใช้สถำนที่ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หมำยควำมรวมถึง ค่ำ
สมนำคุณด้วย    
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยกำร
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คัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3. ค่ำสมนำคุณคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย                     
                                               จ ำนวน 10,000 บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสมนำคุณ คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  
ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับในอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด   เป็นไปตำม 
     1).ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสมนำคุณ
คณะกรรมกำร สอบสวนวินัยคณะกรรมกำร พ.ศ.
2536 ข้อ 4,5 และข้อ 6 
    2).ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในบริหำรงำน
ของ อปท. พ.ศ.2562  
     3).หนังสือ ส ำนักงำน ก.อบต.ที่ มท 0809.1/391 ลว  
19 มีนำคม 2546 เรื่องกำรจัดท ำระเบียบกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
4. ค่ำเบี้ยประชุมส ำหรับคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง ควำมรับ
ผิดทำงละเมิด                                จ ำนวน  5,000  บำท 
-เพ่ือเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิด
ทำงละเมิด ซึ่งได้รับแต่งตั้งตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539  เป็นไปตำม 
  1) พรบ.ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 
  2) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3)หนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 0406.4/
ว 38 ลว 28 เม.ย. 2556  เรื่องหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
  4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท. 0804 .4 /
ว 2158 ลว. 20 เมษำยน 2559 เรื่องหำรือกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ย
ประชุมคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด 
5.ค่ำตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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และกำรบริหำรงำนพัสดุ               จ ำนวน 100,000 บำท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมกำร  
ผู้รับผิดชอบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง  
บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนิน  

      

  

งำนจ้ำงที่ปรึกษำบุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำง
ออกแบบ หรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 กันยำยน 2561  
เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำร  (จนท.ใน สนง.ปลัด อบต.) 
6.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นคณะกรรมกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมกำร หรือบุคคลที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด                จ ำนวน 5,000 บำท 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

1. เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
  -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 39,000 บำท 

      

  

1.  เงินค่ำเช่ำบ้ำน 
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
-นักทรัพยำกรบุคคล 
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-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    
    -  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร    
    -  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

      

   ค่าใช้สอย รวม 800,200 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

-ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำวำรสำร อบต.บ้ำนโนน,  ค่ำจัดซื้อหนังสือรำชกำร
ต่ำง ๆ , หนังสือพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

จ ำนวน 5,000 บำท 

    

-ค่ำจ้ำงเหมำท่ีมีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือป้ำยอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้ำง 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

จ ำนวน 10,000 บำท 

    

-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฎิกูล ค่ำจ้ำงรถบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำ
โฆษณำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ข่ำวทำงวิทยุกระจ่ำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  
ค่ำจัดท ำเอกสำร ประชำสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) 
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565  

    

-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรที่ท ำกำร และอำคำรอ่ืน ๆ 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

จ ำนวน 96,000 บำท 

    -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงที่
ปรึกษำ ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำรับรองแบบ ค่ำจ้ำง
ทนำยควำม ค่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญบัญชี ค่ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน     
เว๊ปไซต์ อบต. ,ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค, ค่ำท ำหมันสัตว์ และรำยกำร
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 

      

    

-ค่ำจ้ำงเหมำประเมินควำมพึงพอใจของ อบต.บ้ำนโนน 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

จ ำนวน 20,000 บำท 

    -ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 31,200 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแบบมีกำรย่อ-ขยำย 
ปริมำณกำรถ่ำยข้ันต ่ำ 5,000 แผ่น/เดือน 
-ตำมหนังสือกระทรวงหำดไทย ที ่มท 080.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนำคม 2564 

      

    

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ,ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ของ 
อบต.บ้ำนโนน 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

จ ำนวน 5,000 บำท 

    -ค่ำเบี้ยประกนัภัยรถรำชกำร จ ำนวน 13,000 บำท 

      

  

-เพ่ือเป็น คชจ.ในกำรจัดท ำประกันภัยรถรำชกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถบรรทุกน ้ำเอนกประสงค์ รถพยำบำล
ฉุกเฉิน เป็นต้น 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 2633      ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2552 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ
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ประกันภัย ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562  
ลงวันที่ 25 มีนำคม 2562 

    

-ค่ำรังวัดที่ดินสำธำรณประโยชน์ ในพ้ืนที่ ต.บ้ำนโนน 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

จ ำนวน 20,000 บำท  

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 55,000 บำท 

      

  

1.รับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือส่วนรำชกำร
ที่มำตรวจงำนหรือมำตรวจนิเทศงำน   
อบต.บ้ำนโนน                            จ ำนวน  5,000 บำท 
2.ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำ อบต.บ้ำน
โนน  หรือ คณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง
ตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทย                       จ ำนวน   40,000 บำท 
3.ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ             จ ำนวน    5,000 บำท 
4.ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี                   จ ำนวน  5,000 บำท 
    (ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
-ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทนในกรณีหน่วยงำนของรัฐ
ชดใช้ค่ำสินไหมทนแทนแก่ผู้เสียหำย 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสินไหมทดแทนในกรณีท่ีหน่วยงำนของรัฐชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหำย เพ่ือกำรละเมิดของ จนท.ซึ่งได้
กระท ำไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นไปตำม 
1) พรบ.ควำมรับผิดทำงละเมิดของ จนท. พ.ศ.2539 

      

    
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโนน 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26  สิงหำคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4149 ลง
วันที่ 19 กรกฎำคม 2564 
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    -ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

ในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
-ให้แก่ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง และผู้ได้รับค ำสั่งจำกนำยก อบต. ให้เดินทำงไป
รำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก   ค่ำบริกำรจอดรถ ณ  ท่ำอำกำศยำน      
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน   
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    -ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

-ให้แก่ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง และผู้ได้รับค ำสั่งจำกนำยก อบต. เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    
-โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำ 
ภิบำลของผู้บริหำรสมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง  โดยมีรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร
กลำงวัน  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำวัสดุ  และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 89 ล ำดับ
ที่ 2 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
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โครงกำรเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ผู้น ำ
หมู่บ้ำน พนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำง 

จ ำนวน 350,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ิมศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ผู้น ำหมู่บ้ำน พนักงำนส่วน
ต ำบลพนักงำนจ้ำง  โดยมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำ
วิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
วัสดุ   และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในบริกำรงำน
ของ อปท. พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และ
กำรเข้ำรับฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 89 ล ำดับ
ที ่1 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

- ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินและยำนพำหนะ เพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ  เก้ำอ้ี  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
เอกสำร  เครื่องถ่ำย
เอกสำร  เครื่องปรับอำกำศ  รถยนต์  รถจักรยำนยนต์  และอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง                              
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  

      

   
 
ค่าวัสดุ 

 
รวม 

 
315,000 

 
บาท 

   วัสดุส านักงาน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนำดเล็ก  เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก  ที่เย็บกระดำษขนำด
เล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก กระดำษ  หมึก  ดินสอ  ปำกกำ  เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 4657   ลงวันที่  30 มิถุนำยน  2565 
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- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภคม 2564 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น  ไมโครโฟน   
ขำตั้งไมโครโฟน  สำยไฟ  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 4657   ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภคม 2564 
(ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  แก้วน ้ำ  
จำนรอง  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  ผงซักฟอก  สบู่  น ้ำยำดับ
กลิ่น  แปรง  ไม้กวำด เข่ง เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 1627   ลงวันที่  22  มีนำคม  2564 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภคม 2564 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  ยำง
รถยนต์  น ้ำมันเบรก  น๊อตและสกรู  สำยไมล์  เพลำ  ฟิล์มกรอง
แสง ไขควง  ประแจ  เป็นต้น   
-  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 4657   ลงวันที่  30  มิถุนำยน 2565 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภคม 2564 
  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 170,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น   
น ้ำมันเชื้อเพลิง น ้ำมันดีเซล น ้ำมันเบนซิน น ้ำมันจำร
บี  น ้ำมันเครื่อง  เป็นต้น 
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-  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 4657   ลงวันที่  30  มิถุนำยน 2565 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภคม 2564 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น  ขำตั้ง
กล้อง  พู่กัน  สี  กระดำษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่
กำร์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภำพ  ภำพถ่ำยดำวเทียม เป็นต้น   
-  เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่ มท 0808.2/
ว 4657   ลงวันที่  30  มิถุนำยน 2565 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภคม 2564 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์ กระดำษต่อเนื่อง  สำยเคเบิล เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30  มิถุนำยน  2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 303,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บ้ำนโนน  อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ  และอำคำรสถำนที่  
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  
อบต.บ้ำนโนน                       จ ำนวน 200,000 บำท 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2309 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 5,000 บำท 
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-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ของ อบต.บ้ำนโนน 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์  ค่ำธนำณัติ  ค่ำดวงตรำ 
ไปรษณียำกร  เป็นต้น 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต   
รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอ่ืน ๆ  และให้หมำยควำม
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำร 
(ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ) 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
  

      

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 13,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ , ค่ำบริกำรพื้นที่เก็บข้อมูลระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นค่ำบริกำรเหมำจ่ำยรำยปี (พ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์   100 GB/ ป ี) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และ
ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
 
  

      

  งบลงทุน รวม 268,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 268,200 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
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เครื่องปรับอำกำศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter )  ขนำด 24,000 
บีทียู 

จ ำนวน 37,900 บำท 

      

  

1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต ่ำกว่ำ  24,000 บีทียู 
2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเชอร์ 
6) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำก
ข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพ่ือเป็นกำร
ประหยัดพลังงำน ควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศที่มีค่ำ
ประสิทธิภำพ พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 
7) กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร 
สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั้งแยก
จำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ) 
 (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ 13,000 บีที
ยู 4,000 บำท  ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท 
 (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ 33,000 บีที
ยู 5,000 บำท ขนำดไม่ต ่ำกว่ำ 42,000 บีทียู 6,000 บำท 
 (3) ชนิดติดผนัง ขนำด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บำท 
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.3/ว 2931 ลว.15 พ.ค. 2562 
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิ.ย. 2565 
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 ลว.28 พ.ค. 2564(
ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

      
  

       

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
    จัดซื้อเครื่องขยำยเสียงพร้องติดตั้งล ำโพง จ ำนวน 122,800 บำท 



20 
 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อเครื่องขยำยเสียงพร้องติดตั้งล ำโพงและ
อุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 1ชุด 
รำยละเอียด 
1.ชุดล ำโพงห้องประชุม (GS-300MR)จ ำนวน 1 คู่ 
2.ชุดตัวควบคุมไมค์ประชุม (GS-300MR) จ ำนวน 1เครื่อง 
3.ไมค์ประธำน (CG-310C)  จ ำนวน 1 ตัว 
4.ไมค์ผู้ร่วมประชุม (CG-310D) จ ำนวน 12 ตัว 
5.เครื่องผสมสัญญำณพร้อมขยำยเสีย (AMP-GA60D) 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
6.ค่ำติดตั้งพร้อมอุปกรณ์   จ ำนวน 1 ชุด 
7.ชุดไมค์ไร้สำยพร้อมชุดรับ-ส่งสัญญำณ  จ ำนวน 1 ชุด 
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.3/ว 2931 ลว.15 พ.ค. 2562 
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิ.ย. 2565 
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
(ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  

รำคำ 7,500 บำท 
 จ ำนวน 1 เครื่องละ รำคำ 7,500 บำท (งำนธุรกำร) 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที(ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อย
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กว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย 
กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำด
ของกระดำษเองได้         
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.3/ว 2931 ลว.15 พ.ค. 2562 
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 4657 ลว.30 มิ.ย. 2565 
-หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
(ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

     
    

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถ
ขยะ เปลี่ยนกระบะท้ำยของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนเครื่อง
รถยนต์ ท ำสีใหม่ทั้งคัน เป็นต้น 
-หนังส่ือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พ.ค.2564  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท 
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   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงกำร แผ่นดินพระเจ้ำใหญ่ รวมใจของดีอ ำเภอซ ำสูง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

-  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอซ ำสูง  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรแผ่นดินพระเจ้ำใหญ่รวมใจของดีอ ำเภอ 
ซ ำสูง ประจ ำปี พ.ศ. 2566  
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2)  พ.ศ.2563 ลว 21 ก.ค. พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 101 
ล ำดับที่ 10 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    
โครงกำรขอศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท.
ระดับอ ำเภอ 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

-  อุดหนุนส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอซ ำสูง เพ่ือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนของ อปท.ระดับอ ำเภอ ประจ ำปี พ.ศ.2566 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2)  พ.ศ.2563 ลว 21 ก.ค. พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 1 หน้ำ 1 ล ำดับที่ 1 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอซ ำสูง  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี ประจ ำปี พ.ศ.2566   
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2)  พ.ศ.2563 ลว 21 ก.ค. พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 92 ล ำดับ
ที่ 24 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
  

      

    โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

- อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัด
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ขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566   
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 ลว 21 ก.ค. พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำ 91 ล ำดับ
ที่ 21 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ )  

    
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอ ำเภอซ ำสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอซ ำสูง  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปี
งบประมำณ 2566   
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2)  พ.ศ.2563 ลว 21 ก.ค. พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 91 ล ำดับ
ที่ 22 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงกำรจัดเวทีประชำคมต ำบลบ้ำนโนนเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) อบต.บ้ำนโนน 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดเวทีประชุมประชำคมต ำบล
บ้ำนโนนเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง) อบต.บ้ำนโนน   
ประจ ำปีงบประมำณ 2566  เช่น  ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำวัสดุ  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในบริหำรงำน
ของ อปท. พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันของ อปท.พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 90 ล ำดับ
ที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,883,180 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,394,780 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,394,780 บาท 
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   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,853,760 บำท 

      

  

เงินเดือนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง              
เงินเดือนนักวิชำกำรเงินและบัญชี  
เงินเดือนเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี            
เงินเดือนนักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้          
เงินเดือนนักวิชำกำรพัสดุ   
  -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565             

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

-เงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  จ ำนวน 42,000 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565             

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 483,120 บำท 

      

  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  3  อัตรำ  ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  
2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   
3.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ     
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565                

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 15,900 บำท 

      

  

- ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565              

      

  งบด าเนินงาน รวม 461,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  

1.ค่ำตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง  และกำรบริหำรงำนพัสดุ         จ ำนวน  40,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมกำร ผู้รับผิดชอบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรงำน
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พัสดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำ บุคคลหรือคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบ หรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 กันยำยน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร      
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
                                                  จ ำนวน 40,000 บำท 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565              

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   

      

   ค่าใช้สอย รวม 151,200 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
    ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 31,200 บำท 
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-เพ่ือเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแบบมีกำรย่อ-ขยำย 
ปริมำณกำรถ่ำยข้ันต ่ำ 5,000 แผ่น/เดือน  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนำคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565              

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  ให้แก ่ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้
ได้รับค ำสั่งจำกนำยก อบต. ให้เดินทำงไปรำชกำร  เช่น  ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ   
ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมกำรใช้
สนำมบิน   และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

- ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้ได้รับค ำสั่งจำก
นำยก อบต. ให้เดินทำงไปรำชกำร  ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ   
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    
โครงกำรเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจส ำหรับผู้มีหน้ำที่เสียภำษี อบต.บ้ำน
โนน 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมควำมรู้ควำม
เข้ำใจส ำหรับผู้มีหน้ำที่เสียภำษี อบต.บ้ำนโนน ส ำหรับผู้มีหน้ำที่
เสียภำษีและประชำชนทั่วไป ผู้มำรับกำรบริกำรของ อปท.
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2547 
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-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะกำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 90  
ล ำดับที่ 8 (ผู้รับผิดชอบ กองคลัง )  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ  เก้ำอ้ี  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
เอกสำร  เครื่องถ่ำยเอกสำร  เครื่องปรับอำกำศ  และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 4657 ลง
วัน 30 มิ.ย. 2565 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิด
เลขขนำดเล็ก  เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก  ที่เย็บกระดำษ 
ขนำดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก กระดำษ  หมึก  ดินสอ  ปำกกำ   
เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนำยน  2559 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลว 30 มิถุนำยน 2565 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์ กระดำษต่อเนื่อง  สำยเคเบิล เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30  มิถุนำยน  2565 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
   ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 
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- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ต่อธนบัตร ค่ำดวงตรำ
ไปรษณีย ์ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำร กำรเงิน กำร
คลัง ภำครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) เป็นต้น  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว
4657 ลว 30 มิถุนำยน 2565 

      

  งบลงทุน รวม 27,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 27,200 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้ำอ้ีเบำะนวม จ ำนวน 4,900 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนใน
กำรรับช ำระภำษี จ ำนวน 7 ตัว 
-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
-ไม่ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562  

      

    เก้าอ้ีส านักงาน จ ำนวน 4,500 บำท 

      

  

-เพ่ือจัดเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 3 ตัว เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อเก้ำอ้ี
ท ำงำนให้แก่พนักงำนรำชกำร  
-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
-ไม่ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562 

      

    เก้าอ้ีอเนกประสงค์ จ ำนวน 3,500 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำนให้แก่ พนักงำนส ำหรับกำร
ช ำระภำษีกองคลัง จ ำนวน 5 ตัว  
-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
-ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 
 
  

      

    จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดแบบ 2 บาน จ ำนวน 11,400 บำท 



30 
 

      

  

- เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรชนิด
แบบ 2  บำน  จ ำนวน 2 หลัง ๆละ 5,700 บำท   
-เพ่ือใช้ในกำรจัดเก็บเอกสำรของทำงรำชกำร  
(เป็นรำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ)  
-ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 

      

    โต๊ะพับ จ ำนวน 2,900 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่
หรือกำรออกบริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่ จ ำนวน 2 ตัวๆ  
-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
-ไม่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 422,640 บาท 
  งบบุคลากร รวม 362,640 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 362,640 บาท 
   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 362,640 บำท 

      

  

เงินเดือนนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน    
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565   
       

      

  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 
   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  

ค่ำป่วยกำร อปพร. 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไป เพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ ส ำหรับ อปพร. 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565              

      

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 80,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-เพ่ือใช้จ่ำยในกำรเยี่ยวยำช่วยเหลือประชำชนด้ำนสำธำรณภัย 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2561 

      

    โครงกำรตั้งจุดตรวจบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรตั้งจุดตรวจบริกำรประชำชนในช่วง
เทศกำลปีใหม่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบไปด้วย  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำวัสดุ  และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
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จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 149 
ล ำดับที่ 4  (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

    โครงกำรตั้งจุดตรวจบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรตั้งจุดตรวจบริกำรประชำชนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์  ประจ ำปีบประมำณ พ.ศ. 2566 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบไปด้วย   
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 149 
ล ำดับที่ 5 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรสวมหมวก
นิรภัย โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบไปด้วย  ค่ำตอบแทน
วิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
ค่ำวัสดุ  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง   
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 149 
ล ำดับที่ 3 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
 
  

      

แผนงานการศึกษา 
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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,785,043 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,883,280 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,883,280 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,614,240 บำท 

      

  

- เงินเดือนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ    จ ำนวน 402,720 บำท 
- เงินเดือนนักวิชำกำรศึกษำ              จ ำนวน 253,680 บำท   
- เงินเดือน คร ูคศ. 2  จ ำนวน 1  อัตรำ   จ ำนวน 357,960 บำท 
- เงินเดือน คร ูคศ. 1  จ ำนวน 2  อัตรำ   จ ำนวน 599,880 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

-เงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำร 
ศึกษำฯ                    จ ำนวน 42,000 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   เงินวิทยฐานะ จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

-เงินวิทยฐำนะพนักงำน
คร ูจ ำนวน 1 อัตรำ  จ ำนวน 42,000 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 185,040 บำท 

      

  

ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก       จ ำนวน 185,040 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
  

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,872,463 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
                                              จ ำนวน  30,000 บำท 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
2.ค่ำตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง  และกำรบริหำรงำนพัสดุ     จ ำนวน 30,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมกำร ผู้รับผิดชอบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรงำน
พัสดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำ บุคคลหรือคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบ หรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 กันยำยน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ในสังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

 

   

      

   ค่าใช้สอย รวม 649,300 บาท 
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   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก เป็นต้น 

จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  ให้แก ่  พนักงำนส่วนต ำบล และ พนักงำน
จ้ำง  ในสังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เช่น  ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ   
ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมกำรใช้
สนำมบิน  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม  ให้แก่   พนักงำน
ส่วนต ำบล และ พนักงำนจ้ำง  ในสังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม เป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนน 

จ ำนวน 16,340 บำท 

      

  

(จ ำนวน 38 คนๆละ 430  บำท ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 97  
ล ำดับ 30 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแห้ว 

จ ำนวน 12,900 บำท 
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(จ ำนวน 30 คนๆละ 430  บำท ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 97  
ล ำดับ 34 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำเครื่องแบบ
นักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนน 

จ ำนวน 11,400 บำท 

      

  

(จ ำนวน 38 คนๆละ 300  บำท ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 97  
ล ำดับ 31 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำเครื่องแบบ
นักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแห้ว 

จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  

(จ ำนวน 30 คนๆละ 300  บำท ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 97  
ล ำดับ 35 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ )  

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำหนังสือเรียน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนน 

จ ำนวน 7,600 บำท 

      

  

(จ ำนวน 38 คนๆละ 200  บำท ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 97  
ล ำดับ 33 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำหนังสือเรียน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแห้ว 

จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  

(จ ำนวน 30 คนๆละ 200  บำท ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 98  
ล ำดับ 37 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำอุปกรณ์กำร
เรียนนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนน 

จ ำนวน 7,600 บำท 

      

  

(จ ำนวน 38 คนๆละ 200  บำท ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 97  
ล ำดับ 32 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำอุปกรณ์กำร
เรียนนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแห้ว 

จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  

(จ ำนวน 30 คนๆละ 200  บำท ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำ 98  ล ำดับ 
36  (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
โนน 

จ ำนวน 195,510 บำท 

      

  

(จ ำนวน 38 คนๆละ 21  บำท จ ำนวน 245 วัน ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้ำ 93  
ล ำดับ 1 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
แห้ว 

จ ำนวน 154,350 บำท 

      

  

(จ ำนวน 30 คนๆละ 21  บำท จ ำนวน 245 วัน ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 93  
ล ำดับ 2   (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 
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โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำในกำรจัดซื้อสื่อ
กำรเรียนกำรสอนและเครื่องเล่นพัฒนำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนโนน (รำยหัว) 

จ ำนวน 64,600 บำท 

      

  

(จ ำนวน 38 คนๆละ 1,700  บำท  ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 98  
ล ำดับ 39 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำในกำรจัดซื้อสื่อ
กำรเรียนกำรสอนและเครื่องเล่นพัฒนำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
แห้ว (รำยหัว) 

จ ำนวน 51,000 บำท 

      

  

(จ ำนวน 30 คนๆละ 1,700  บำท  ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้ำ 99  
ล ำดับ 41 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ  เก้ำอ้ี  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
เอกสำร  เครื่องถ่ำยเอกสำร  เครื่องปรับอำกำศ  ซ่อมแซมฝ้ำ
เพดำน ศพด. และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,128,163 บาท 
   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิด
เลขขนำดเล็ก  เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก  ที่เย็บกระดำษ 
ขนำดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก กระดำษ  หมึก  ดินสอ  ปำกกำ   
เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
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ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภำคม  2564 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 1,068,163 บำท 

      

  

1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  แก้วน ้ำ   
จำนรอง  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  ผงซักฟอก  สบู่  น ้ำยำดับ
กลิ่น  แปรง  ไม้กวำด  เข่ง ถังขยะ ผ้ำปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้ำห่ม มุ้ง ผ้ำปู
โต๊ะ  ฯลฯ                จ ำนวน  20,000 บำท 
2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโนน และโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพ,ฐ.) ในเขต
ต ำบลบ้ำนโนน  ได้แก่ 
   2.1 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน ศพด.
บ้ำนโนน ประจ ำปีงบประมำณ 2566  (จ ำนวน 38 คนๆ
ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน)          จ ำนวน   72,816  บำท 
   2.2  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้แก่
นักเรียน  ศพด.บ้ำนแห้ว ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 (จ ำนวน 30  คนๆละ7.37
บำท จ ำนวน 260 วัน) จ ำนวน 57,486 บำท 
   2.3 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนบ้ำน
โนน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 (จ ำนวน 203 คนๆ
ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน)       จ ำนวน  388,989 บำท 
   2.4 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้แก่
นักเรียน โรงเรียนบ้ำนแห้ว ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
(จ ำนวน 145 คนๆละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน)   
                                จ ำนวน  277,849  บำท 
   2.5  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้แก่
นักเรียน โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
(จ ำนวน 99 คนๆละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน)   
                                    จ ำนวน 189,704  บำท 
  2.6  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้แก่
นักเรียน โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม (สำขำดงซ ำ) ประจ ำปี
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งบประมำณ 2566  (จ ำนวน 32 คนๆ
ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน)   
                                 จ ำนวน  61,319 บำท   
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่  28  มิถุนำยน  2564    

     
       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์ กระดำษต่อเนื่อง  สำยเคเบิล เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30  มิถุนำยน  2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 

      

  งบลงทุน รวม 29,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 29,300 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
    ตู้เก็บเอกสำรชนิดแบบ 2 บำน จ ำนวน 22,800 บำท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดแบบ 2 บำน เพ่ือจัดเก็บ
เอกสำร ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนและศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนแห้ว จ ำนวน 4 หลังๆละ 5,700 บำท  
-เป็นครุภัณฑ์ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ 
-ไม่ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562 

      

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    เครื่องท ำน ้ำเย็น จ ำนวน 6,500 บำท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อตู้เครื่องท ำน ้ำเย็น เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนและบริกำร
ประชำชนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนน จ ำนวน 1 เครื่องๆ
ละ 6,500 บำท 
-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงำน
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งบประมำณ 
-ไม่ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,091,800 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสัมพันธ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2566  โดยมีรำยละเอียด
ประกอบด้วย  ค่ำป้ำย  ค่ำอุปกรณ ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 101 
ล ำดับที่ 9 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566  โดยมีรำยละเอียดประกอบด้วย ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำของรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 94 ล ำดับ
ที่ 12 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่วัยเรียน 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่วัย
เรียน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  โดยมีรำยละเอียด

จ ำนวน 10,000 บำท 
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ประกอบด้วย ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำของรำงวัล และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 94 ล ำดับที่ 
11 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,011,800 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 2,011,800 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม จ ำนวน 415,800 บำท 

      

  

-อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่
นำยม 
( จ ำนวน 99 คนๆละ 21 บำท  จ ำนวน 200 วัน ) 
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 94 ล ำดับ
ที่ 8 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    
โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม
(สำขำดงซ ำ) 

จ ำนวน 134,400 บำท 

      

  

-อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยมสำขำดงซ ำ  เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน
บ้ำนโคกใหม่  นำยมสำขำดงซ ำ ( จ ำนวน 32 คนๆ
ละ 21 บำท  จ ำนวน 200 วัน ) 
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำ 93 ล ำดับ
ที่ 7 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

    โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนโนน จ ำนวน 852,600 บำท 

      

  

-อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโนน  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอำหำร
กลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนโนน   
( จ ำนวน 203 คนๆละ 21 บำท  จ ำนวน 200 วัน ) 
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตำมหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที ่มท 1816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 93 ล ำดับ
ที่ 3 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนแห้ว จ ำนวน 609,000 บำท 

      

  

-อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนแห้ว  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอำหำร
กลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนแห้ว   
( จ ำนวน 145 คนๆละ 21 บำท  จ ำนวน 200 วัน ) 
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 93 ล ำดับ
ที่ 4 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,248,600 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,058,600 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,018,600 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข/แมว 
เป็นต้น 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565             

จ ำนวน 8,000 บำท 

    

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะมูลฝอย 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565             

จ ำนวน 312,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำภำยใต้โครงกำรสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำมปณิธำร ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 

จ ำนวน 41,600 บำท 

      

  

โดยประกอบไปด้วยค่ำใช้จ่ำยดังนี้  ค่ำวัคซีน  ค่ำเข็มฉีด
ยำ กระบอกฉีดยำ ป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย คชจ.ในกำรจัดสวัสดิ
ภำพสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565             
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 102 
ล ำดับที่ 2 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    โครงกำรบริหำรจัดกำรหน่วยกู้ชีพ อบต.บ้ำนโนน จ ำนวน 657,000 บำท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรหน่วยกู้
ชีพ อบต. บ้ำนโนน  โดยประกอบไปด้วยค่ำใช้จ่ำยดังนี้  ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
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-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565             
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 106 
ล ำดับที่ 26 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ )  

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์  เช่น  ส ำลี  และ
ผ้ำพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน   
ถุงมือ ทรำยอะเบท  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565             

      

  งบลงทุน รวม 10,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
   ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       
    ครุภัณฑ์เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีงบประมำณ 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 186 
ล ำดับที่ 43 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    ชุดถังออกซิเจนแบบพกพำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีงบประมำณ 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำ 17 ล ำดับที่ 2 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       
    โครงกำรชุมชนร่วมใจบริโภคอำหำรปลอดภัยจำกสำรพิษ หมู่ที่ 4 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนกุดทิงเพ่ือด ำเนินกำรตำม
โครงกำรชุมชนร่วมใจบริโภคอำหำรปลอดภัยจำกสำรพิษ หมู่ที ่4 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 หน้ำ 3 ล ำดับที่ 8 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    
โครงกำรชุมชนรวมน ้ำใจ สร้ำงเด็กไทยปัญญำเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ที่ 
7 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนดงซ ำเพ่ือด ำเนินกำรตำม
โครงกำรชุมชนรวมน ้ำใจสร้ำงเด็กไทยปัญญำเลิศด้วยไอโอดีน หมู่
ที ่7 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม   
ฉบับที่ 1 หน้ำ 3 ล ำดับที่ 11(ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    
โครงกำรชุมชนรวมน ้ำใจ สร้ำงเด็กไทยปัญญำเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ที่ 
8 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนแห้วค ำเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรชุมชนรวมน ้ำใจสร้ำงเด็กไทยปัญญำเลิศด้วย
ไอโอดีน หมู่ที่ 8 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำ 3 ล ำดับที่ 12 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

    
โครงกำรชุมชนรวมน ้ำใจ สร้ำงเด็กไทยปัญญำเลิศด้วยไอโอดีน หมู่ที่ 
9 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนแห้วเพ่ือด ำเนินกำรตำม
โครงกำรชุมชนรวมน ้ำใจสร้ำงเด็กไทยปัญญำเลิศด้วยไอโอดีน หมู่
ที ่9 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำ 4 ล ำดับที่ 13 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    โครงกำรบ้ำนเรือนสะอำด หมู่บ้ำนสวยงำน ลดโรคในชุมชน หมู่ที่ 6 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนโคกใหม่เพ่ือด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรบ้ำนเรือนสะอำด หมู่บ้ำนสวยงำม ลดโรคใน
ชุมชน หมู่ที่ 6 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำ 3 ล ำดับที่ 10 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    โครงกำรบ้ำนเรือนสะอำด หมู่บ้ำนสวยงำนลดโรคในชุมชน หมู่ที่ 5 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนนำยมเพ่ือด ำเนินกำรตำม
โครงกำรบ้ำนเรือนสะอำด หมู่บ้ำนสวยงำม ลดโรคในชุมชน หมู่
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ที ่5 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำ 3 ล ำดับที่ 9 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

    โครงกำรบ้ำนเรือนสะอำดหมู่บ้ำนสวยงำม หมู่ที่ 3 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนโนนโพธ์ศรี เพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรบ้ำนเรือนสะอำด หมู่บ้ำนสวยงำม   
หมู่ที ่3 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำ 3 ล ำดับที่ 7 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

      

    โครงกำรสวนสมุนไพรในชุมชน หมู่ที่ 2 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนโนนเพื่อด ำเนินกำรตำม
โครงกำรสวนสมุนไพรในชุมชน หมู่ที ่2 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำ 2 ล ำดับที่ 6 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ )  

      

    โครงกำรอบรมหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์ หมู่ที่ 1 จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนโนนเพื่อด ำเนินกำรตำม
โครงกำรหมู่บ้ำนพระรำชประสงค์ หมู่ที ่1 
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-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที2่) พ.ศ.2563  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำ 2 ล ำดับที่ 5 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 166,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 166,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงกำรรถรับ-ส่งนักเรียน ยำกจน ยำกไร้ ด้อยโอกำส ของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้ำนโนน 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรถรับ-ส่ง
นักเรียน ยำกจน ยำกไร้ ด้อยโอกำส ในสังกัดศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.บ้ำนโนน  ประจ ำปีงบประมำณ 2566  โดยมี
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่ง
นักเรียน ( 10,000 บำท x 12 เดือน )  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16(10)  และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/1736   
ลงวันที่  8  กุมภำพันธ์  2559 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 94 ล ำดับ
ที่ 9 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำฯ ) 

      

    โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำขนมชั้นและขนมถ้วย จ ำนวน 21,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำ
ขนมชั้นและขนมถ้วย  ประกอบด้วย ค่ำตอบแทน  
วิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเบิกจ่ำยใน
กำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
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ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 1 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 

    โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรท ำพำนบำยศรีด้วยใบตอง จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำร
ท ำพำนบำยศรีด้วยใบตอง  ประกอบด้วย ค่ำตอบแทน  
วิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส ำนักงำนปลัด อบต.บ้ำนโนน ผู้รับผิดชอบ) 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเบิกจ่ำยใน
กำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 3 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 450,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท 
   เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ       

    
อุดหนุนไฟฟ้ำภูมิภำคตำมโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ บ้ำนแห้ว 
หมู่ที่ 9 

จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  

เพ่ืออุดหนุนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอกระนวน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ตำมโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ บ้ำนแห้ว หมู่ที ่9 
ปริมำณงำน ขยำยเขตไฟฟ้ำ ยำวประมำณ    2,500   เมตร 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ.2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 5 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด อบต.บ้ำนโนน จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ
ติด อบต.บ้ำนโนน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  โดยมี
รำยละเอียด  ดังนี้  ค่ำเช่ำเวทีและเครื่องเสียง   ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำของรำงวัล  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 101 
ล ำดับที่ 8 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัด ) 

      

    โครงกำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ห่วงใยผู้สูงอำยุ ของ อบต.บ้ำนโนน จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ห่วงใย
ผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโนน  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566  โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้  ค่ำเช่ำเวทีและ
เครื่องเสียง   ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำ
ของรำงวัล  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
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-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 100 
ล ำดับที่ 1 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำ ) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเนื่องในวันเข้ำพรรษำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเนื่อง
ในวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะส่งกีฬำและ
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 100 
ล ำดับที่ 3 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำ ) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    โครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

เพ่ืออุดหนุนให้กับสภำวัฒนธรรมต ำบลบ้ำนโนน เพ่ือใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำโครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เม.ย. 2560 
-ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้ำที่ 100 ล ำดับที่ 2 (ผู้รับผิดชอบ กองกำรศึกษำ ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,699,580 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,375,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,375,080 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 991,140 บำท 

      

  

-เงินเดือนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   จ ำนวน 448,920 บำท 
-เงินเดือนนำยช่ำงโยธำ            จ ำนวน 297,900 บำท 
-เงินเดือนเจ้ำพนักงำนประปำ     จ ำนวน 244,320 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  

-เงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 42,000 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 331,080 บำท 

      

  

-ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  2  รำย  ดังนี้ 
   1.  ผูช้่วยช่ำงโยธำ จ ำนวน 182,520 บำท 
   2.  ผูช้่วยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน 148,560 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 10,860 บำท 

      

  

-ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน  10,860 บำท 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565  

      

  งบด าเนินงาน รวม 295,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 
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1.ค่ำตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรงำนพัสดุ           จ ำนวน 40,000 บำท 
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมกำร ผู้รับผิดชอบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรงำน
พัสดุภำครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำ บุคคลหรือคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบ หรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 กันยำยน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร      
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ ำนวน 10,000 บำท 
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดกองช่ำง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.
2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
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   ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำจ้ำงที่
ปรึกษำ ค่ำรับรองแบบและควบคุมงำนและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 
 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  สังกัดกอง
ช่ำง  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน   
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2559 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

-ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  สังกัดกองช่ำง  เพ่ือ
เป็นค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ   
-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   เช่น ตู้ โต๊ะ  เก้ำอ้ี  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
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เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร  เครื่องปรับอำกำศ   และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนำดเล็ก  เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก  ที่เย็บกระดำษ 
ขนำดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก กระดำษ  หมึก ดินสอ ปำกกำ เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้ำง  เช่น  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  เทป
วัดระยะ  เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น  ตลับเมตร ลูกดิ่ง  สว่ำน  โถ
ส้วม อ่ำงล้ำงมือ  สี  ปูนซีเมนต์  ทรำย  อิฐ หรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น  แปรงทำสี  
ปูนขำว  เป็นต้น   
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม  2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์ กระดำษต่อเนื่อง  สำยเคเบิล เป็นต้น 
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
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ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564   
 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565  

  งบลงทุน รวม 29,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 29,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  

คุณลักษณะพื้นฐำน 
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 thread) และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญำนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง (turbo boost หรือ Max boost) โดยสัญญำ
นำฬิกำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 4 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 MB 
-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
-มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อย
กว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-

      



63 
 

Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
-มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสำมำรถก ำหนดขนำด
ของกระดำษเองได้ 
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
-ไม่ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562 
(ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      
  

       

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  

คุณลักษณะพื้นฐำน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภำยในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำ
ต่อนำท ี(ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
-สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สำมำรถถ่ำยเอกสำรส ำเนำได้ทั้งสีและขำวด ำ 
-สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็น 
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-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-ช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำน
ผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g n) ได้ 
-มีถำดใส่ขนำดกระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสำมำรถก ำหนดของ
กระดำษเองได้ 
-เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
-ไม่ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562 
(ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 
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 งานก่อสร้าง รวม 4,877,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 227,500 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 157,500 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 157,500 บำท 

      

  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ เช่น ซ่อมแซมรำงระบำยน ้ำ ซ่อมแซมถนน คสล.
ซ่อมแซมถนนลูกรัก ถนนดิน อำคำร และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  
อบต.บ้ำนโนน ก ำหนด)  
  -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เข็มชัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ  เข็ม
ขัดเซฟตี้ปีนเสำไฟฟ้ำ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   วัสดุส ารวจ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำรวจ ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรำยจ่ำย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ อำทิเช่น บันได
อลูมิเนียม  และบันไดไฟเบอร์กลำสปรับพำด 2 ตอน
เลื่อน 12 ฟุต ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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  งบลงทุน รวม 4,199,500 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,199,500 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายไปป่าช้า บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 274,000 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 82.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 287.00 ตำรำงเมตร)พร้อมลงไหล่
ทำงและติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  
รำยละเอียดอ่ืนๆในกำรก่อสร้ำง ปรำกฎตำมแบบแปลนที่  
อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  10  ล ำดับที่ 22 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายรอบหนองสิม  
บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 

จ ำนวน 106,300 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 31.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 155.00 ตำรำงเมตร) พร้อมลงลูก 
รังไหล่ทำง และติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร รำยละเอียด
อ่ืนๆ 
ในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ 12  ล ำดับที่ 37 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกคูณ บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 113,500 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 43.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 144.00 ตำรำงเมตร) (ไม่มีไหล่ทำง) 
และติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร รำยละเอียดอื่นๆ 
ในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
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-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  10   ล ำดับที่ 23 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ละมุลและสาย
ฌาปนกิจสถาน   บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 62,500 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 26.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 78.00 ตำรำงเมตร) รวมพ้ืนที่หูช้ำง 
ทั้งสองข้ำง คสล.ไม่น้อยกว่ำ 8.48 ตำรำงเมตร (ไม่มีไหล่ทำง) 
รำยละเอียดอ่ืนๆในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่  
อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  10   ล ำดับที่ 21 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านนาย 
จุรพงษ-์บึงกะชา หมู่ที 8 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  

ปริมำณงำน   
ขนำดผิวจำรจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 149.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร มีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 745.00 ตำรำง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงสองข้ำงถนน พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดอื่นๆ ในกำร
ก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด  
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม    
ฉบับที ่1 หน้ำ 142 ล ำดับที ่225 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองบัว-บ้านโพธิ์
ศรี หมู่ที่ 3 

จ ำนวน 238,000 บำท 

      

  

ปริมำณงำน   
ขนำดผิวจำรจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 88.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร มีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 352.00 ตำรำง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงสองข้ำงถนน พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดอื่นๆ ในกำร
ก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด  
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่1 หน้ำ 12 ล ำดับที่ 38 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างปั๊มน ้ามัน  
หมู่ที่ 2 

จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 195.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 585.00 ตำรำงเมตร) พร้อมลงลูก 
รังไหล่ทำง และติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร รำยละเอียด
อ่ืนๆ ในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่  
อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  7  ล ำดับที่ 5 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชาญศรี  บ้านดงซ า 
หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 127,200 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 37.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 185.00 ตำรำงเมตร) 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงท้ังสองข้ำงและติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำรรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  10  ล ำดับที่ 26  (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า   
บ้านนายม หมู่ที่ 5 

จ ำนวน 71,000 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 35.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 105.00 ตำรำงเมตร) พร้อมลงลูก 
รังไหล่ทำง รำยละเอียดอ่ืนๆในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบ
แปลนที ่อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  9  ล ำดับที่ 17 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบโนนพระธรรม 
บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 

จ ำนวน 343,700 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 165.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 495.00 ตำรำงเมตร) พร้อมลงลูก 
รังไหล่ทำง และติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร รำยละเอียด
อ่ืนๆในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนน
ก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ 9  ล ำดับที่ 16 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรื่นเริง  บ้านดงซ า 
หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 67,300 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 19.90 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 99.50 ตำรำงเมตร) พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทำงท้ังสองข้ำง รำยละเอียดอื่นๆในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำม
แบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  9  ล ำดับที่ 16 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองขี้เหล็ก 
บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 

จ ำนวน 261,500 บำท 

      

  

ปริมำณงำน   
ขนำดผิวจำรจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 97.00 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร มีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 388.00 ตำรำง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงสองข้ำงถนน พร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดอื่นๆ ในกำร
ก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด  
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม   
ฉบับที ่1 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 10 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวัสดี  บ้านดงซ า    
หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 255,500 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 75.00 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 375.00 ตำรำงเมตร)พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทำงท้ังสองข้ำงและติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
รำยละเอียดอ่ืนๆในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.
บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้ำ  137  ล ำดับที่ 217 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการวางท่อระบายน ้าสาธารณะประโยชน์ ภายในหมู่บ้าน 
บ้านนายม หมู่ที่ 5 

จ ำนวน 379,000 บำท 

      

  

ปริมำณงำน 
วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
0.40 x 1.00 เมตร จ ำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม 
เหล็ก จ ำนวน 10 บ่อ และติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
รำยละเอียดอ่ืนๆในกำรก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.
บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  9  ล ำดับที่ 19 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    
โครงการวางท่อระบายน ้าสาธารณะประโยชน์ ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโพธิ์ศรี หมูที่ 3 

จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  

ปริมำณงำน  วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง  0.40 x 1.00 เมตร จ ำนวน 184 ท่อน พร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 20 บ่อ และติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรรำยละเอียดอ่ืนๆในกำรก่อสร้ำงปรำกฎ
ตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนน ก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้ำ  8  ล ำดับที่ 9 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 
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   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงกำรติดตั้งถังส ำรองน ้ำ พร้องวำงท่อเมนประปำ (พีวีซี) หมู่ที่ 1 จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  

1.ท่อพีวีซี ขนำด 4 นิ้วชั้น13.5 ปลำย
บำน จ ำนวน     20      ท่อน  
2.ท่อพีวีซี ขนำด3 นิ้ว ชั้น8.5 ปลำย
บำน จ ำนวน     148      ท่อน 
3.ท่อพีวีซี ขนำด2 นิ้ว ชั้น8.5 ปลำยบำน จ ำนวน     38      ท่อน 
พร้อมติดตั้งสำยเมนไฟฟ้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน ้ำ และซ่อมแซม
คอนกรีตทำงเดิม พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำร รำยละเอียดอื่นๆ 
ปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ฉบับที ่1 หน้ำ 7 ล ำดับที่ 1 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง )  

      

   ค่ารื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ       

    

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรื้อถอนอำคำรส ำนักงำน หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565  

จ ำนวน 50,000 บำท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเพื่อด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงวำง
ท่อระบบประปำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนแห้วค ำ หมู่ที่ 8 

จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  

เพ่ืออุดหนุนคระกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนแห้วค ำหมู่ท่ี 8 ตำม
โครงกำรปรับปรุงวำงท่อระบบประปำภำยในหมู่บ้ำน  
ปริมำณงำน  
1. วำงท่อพีวีซี ขนำด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จ ำนวน 490 ท่อน 
2. วำงท่อพีวีซี ขนำด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จ ำนวน 390 ท่อน 
และติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร รำยละเอียดอื่นๆในกำร
ก่อสร้ำงปรำกฎตำมแบบแปลนที่ อบต.บ้ำนโนนก ำหนด 
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-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2563 
-ปรำกฎตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่1 หน้ำ 10 ล ำดับที่ 27 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    จ้ำงเหมำผู้ให้บริกำรงำนด้ำนกำรเกษตร จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ้ำงเหมำผู้ให้บริกำรงำนด้ำน
กำรเกษตร ( 10,000 บำท X 12 เดือน ) 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2565  

      

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิประจ ำปีงบประมำณ 2566   โดยมีรำยละเอียด
ประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 156 
ล ำดับที่ 1 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
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โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรน ้ำตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนำคำรน ้ำใต้ดิน) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมจัดกำรน ้ำตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (ธนำคำรน ้ำใต้ดิน) ประจ ำปี
งบประมำณ 2566   โดยมีรำยละเอียดประกอบด้วย ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะกำรส่งเสริมกีฬำ และแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ฉบับที ่1 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 1 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

    

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระกนิษฐำธำรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพกรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ    โดยมี
รำยละเอียดประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง   
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่1 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 2 (ผู้รับผิดชอบ ส ำนักปลัดฯ ) 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 1,335,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,291,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 461,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น  ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดถังน ้ำ จ้ำงเหมำ
เปลี่ยนวัสดุกรองน ้ำ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

    

ค่ำจ้ำงเหมำผู้ดูแลกิจกำรน ้ำประปำท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
อบต.บ้ำนโนน ได้แก่ ประปำ หมู่ที่ 1,2,3,4และหมู่ที่ 5   
จ ำนวน 3 รำย 

จ ำนวน 288,000 บำท 

      

  

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

    
ค่ำจ้ำงเหมำผู้บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมระบบประปำที่อยู่ใน   
ควำมรับผิดชอบของ อบต.บ้ำนโนน 

จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  

จ ำนวน 1 รำย 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    โครงกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำบำดำลในพื้นที่ อบต.บ้ำนโนน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำบำดำล
ในพ้ืนที ่อบต.บ้ำนโนน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินงำนประปำเพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   เช่น เครื่องสูบน ้ำ ปั๊มน ้ำ    และ
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อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

   ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ เช่น  สำรส้ม  คลอรีน  
และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่  28 พฤษภำคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   วัสดุอื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่น   เช่น  มิเตอร์น ้ำ  ท่อประปำ   
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภำคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำระบบประปำ หมู่ที ่1,2,3,4,5 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      

  งบลงทุน รวม 44,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 44,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    เครื่องสูบน ้ำ แบบหอยโข่ง จ ำนวน 39,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน ้ำ แบบหอย
โข่ง จ ำนวน 3 เครื่องๆละ13,000 บำท 
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
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1.เป็นเครื่องสูงน ้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
2.ขนำดท่อส่งน ้ำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
3.สูบน ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 450 ลิตรต่อนำที 
4.ส่งน ้ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต 
5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน ้ำและมอเตอร์ ไฟฟ้ำต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้ 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
-เป็นไปตำมรำคำท้องตลำดท้องถิ่น ประจ ำปี 2565 
-เนื่องในบัญชีมำตรำฐำนครุภัณฑ์ไม่ตรงตำมคุณสมบัติที่จะใช้งำน 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 หน้ำ 17 ล ำดับที่ 3(ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

   ครุภัณฑ์โรงงาน       
    สว่ำนไฟฟ้ำไร้สำย  12 โวลต์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำไร้สำย 12 โวลต์ จ ำนวน  1 ตัว 
-เป็นไปตำมรำคำท้องตลำดท้องถิ่น ประจ ำปี 2565 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 
-ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 หน้ำ 17 ล ำดับที่ 4 (ผู้รับผิดชอบ กองช่ำง ) 

      

 


