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คจาแถลงประกอบงบประมาณรายจจ่าย

ของ

องคหการบรริหารสจ่วนตจาบลโนนกอก

อจาเภอเกษตรสมบมูรณห  จบังหวบัดชบัยภมูมริ

สจ่วนทกทั่ 1

ประจจาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



คจาแถลงงบประมาณ

จจานวน  บาท

จจานวน  บาท

จจานวน  บาท

จจานวน  บาท

จจานวน  บาท

จจานวน  บาท

จจานวน  บาท

จจานวน  บาท

จจานวน  บาท

                                                                                             

                        จจานวน                                       บาท

ประกอบงบประมาณรายจจ่ายประจจาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทจ่านประธานสภาฯ และสมาชริกสภาองคหการบรริหารสจ่วนตจาบล
โนนกอก 

บบัดนกพื้ถศึงเวลาทกทั่คณะผมูน้บรริหารขององคหการบรริหารสจ่วนตจาบลโนนกอก จะไดน้เสนอรจ่างขน้อ
จจ่ายประจจาปปีตจ่อสภาองคหการบรหารสจ่วนตจาบลโนนกอกอกกครบัพื้งหนศึทั่ง ฉะนบัพื้น ในโอกาสนกพื้ คณะผมูน้บรริหารองคหกา

ตจาบลโนนกอกจศึงขอชกพื้แจงใหน้ทจ่านประธานและสมาชริกทสุกทจ่านไดน้ทราบถศึงสถานะการคลบังตลอดจนหลบักการและแนวนโยบาย
ในปปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ดบังตจ่อไปนกพื้

              1. สถานะการคลบัง

                 1.1 งบประมาณรายจจ่ายทบัทั่วไป                       ในปปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ  วบันทกทั่  25 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 องคหกรปก
สจ่วนทน้องถริทั่นมกสถานะการเงริน  ดบังนกพื้

         1.1.1 เงรินฝากธนาคาร จจานวน  บาท

         1.1.2 เงรินสะสมจจานวน   บาท

         1.1.3 เงรินทสุนสจารองเงรินสะสม  จจานวน    บาท         1.1.4 รายการทกทั่ไดน้กบันเงรินไวน้แบบกจ่อหนกพื้ผมูกพบันและยบังไมจ่ไดน้เบริกจจ่าย 
จจานวน    โครงการ         1.1.5 รายการทกทั่ไดน้กบันเงรินไวน้โดยยบังไมจ่ไดน้กจ่อหนกพื้ผมูกพบัน จจานวน   โครงการ 
รวม       บาท

1.2 เงรินกมูน้คงคน้าง  จจานวน     บาท          2. การบรริหารงบประมาณ  ในปปีงบประมาณ 2562  ณ  วบันทกทั่ 25 กรกฎาคม  
พ.ศ.2562

(1) รายรบับจรริง จจานวน      บาท  ประกอบดน้วย       หมวดภาษก
อากร   

หมวดคจ่าธรรมเนกยม  คจ่าปรบับ  และใบอนสุญาต หมวด
ราย



     หมวดรายไดน้จากทรบัพยหสริน                                           จจานวน                    
                   บาท     หมวดรายไดน้จากสาธารณมูปโภคและการพาณริชยห                 จจานวน               
                         บาท     หมวดรายไดน้เบบ็ดเตลบ็ด                                                จจานวน                      
                  บาท     หมวดรายไดน้จากทสุน                                                  จจานวน                      
                  บาท     หมวดภาษกจบัดสรร                                                     จจานวน                       
                 บาท     หมวดเงรินอสุดหนสุนทบัทั่วไป                                              จจานวน                      
                  บาท

(2) เงรินอสุดทกทั่รบัฐบาล



งขน้อบบัญญบัตริ งบประมาณราย

งคหการบรริหารสจ่วน
บายการดจาเนรินการ 

รปกครอง



คคคำแถลงงบประมคำณ

ทท่คำนประธคำนสภคำฯ และสมคำชชิกสภคำองคค์กคำรบรชิหคำรสท่วนตคคำบลโนนกอก

หมวดภคำษษีอคำกร จคคำนวน

หมวดคท่คำธรรมเนษียม คท่คำปร รับ และใบอนนุญคำต จคคำนวน

หมวดรคำยไดด้จคำกทร รัพยค์สชิน จคคำนวน

หมวดรคำยไดด้จคำกสคำธคำรณณูปโภคและกคำรพคำณชิชยค์ จคคำนวน

หมวดรคำยไดด้เบบ็ดเตลบ็ด จคคำนวน

หมวดรคำยไดด้จคำกทนุน จคคำนวน

หมวดภคำษษีจ รัดสรร จคคำนวน

หมวดเงชินอนุดหนนุนท รัทั่วไป จคคำนวน

งบกลคำง จคคำนวน

งบบนุคลคำกร จคคำนวน

งบดคคำเนชินงคำน จคคำนวน

งบลงทนุน จคคำนวน

งบรคำยจท่คำยออทั่น จคคำนวน

งบเงชินอนุดหนนุน จคคำนวน

ประกอบงบประมคำณรคำยจท่คำยประจคคำปษี งบประมคำณ พ.ศ. 2563

              บ รัดนษีนี้ถถึงเวลคำทษีทั่คณะผณูด้บรชิหคำรขององคค์กคำรบรชิหคำรสท่วนตคคำบลโนนกอก จะไดด้เสนอรท่คำงขด้อบ รัญญรัตชิ งบประมคำณรคำยจท่คำยประจคคำปษี ตท่อสภคำอ
โนนกอกอษีกคร รันี้งหนถึทั่ง ฉะนรันี้น ในโอกคำสนษีนี้ คณะผณูด้บรชิหคำรองคค์กคำรบรชิหคำรสท่วนตคคำบลโนนกอกจถึงขอชษีนี้แจงใหด้ทท่คำนประธคำนและสมคำชชิกทนุกทท่คำนได
ตลอดจนหล รักกคำรและแนวนโยบคำยกคำรดคคำเนชินกคำร ในปษี งบประมคำณ พ.ศ. 2563 ด รังตท่อไปนษีนี้

1. สถคำนะกคำรคล รัง

1.1 งบประมคำณรคำยจท่คำยท รัทั่วไป

ในปษี งบประมคำณ พ.ศ.2562 ณ ว รันทษีทั่ 30 ก รันยคำยน พ.ศ.2562 องคค์กรปกครองสท่วนทด้องถชิทั่นมษีสถคำนะกคำรเงชิน ด รังนษีนี้

1.1.1 เงชินฝคำกธนคำคคำร จคคำนวน 32,705,348.50 บคำท

1.1.2 เงชินสะสม จคคำนวน 5,243,884.79 บคำท

1.1.3 เงชินทนุนสคคำรองเงชินสะสม จคคำนวน 14,342,145.01 บคำท

1.1.4 รคำยกคำรทษีทั่ไดด้ก รันเงชินไวด้แบบกท่อหนษีนี้ผณูกพ รันและย รังไมท่ไดด้เบชิกจท่คำย จคคำนวน 4 โครงกคำร รวม 182,495.00 บคำท

1.1.5 รคำยกคำรทษีทั่ไดด้ก รันเงชินไวด้โดยย รังไมท่ไดด้กท่อหนษีนี้ผณูกพ รัน จคคำนวน 0 โครงกคำร รวม 0.00 บคำท

1.2 เงชินกณูด้คงคด้คำง จคคำนวน 0.00 บคำท

2. กคำรบรชิหคำรงบประมคำณ ในปษี งบประมคำณ 2562 ณ ว รันทษีทั่ 30 ก รันยคำยน พ.ศ.2562

(1) รคำยร รับจรชิง จคคำนวน 48,087,177.16 บคำท ประกอบดด้วย

(2) เงชินอนุดหนนุนทษีทั่ร รัฐบคำลใหด้โดยระบนุว รัตถนุประสงคค์ จคคำนวน 30,500.00 บคำท

(3) รคำยจท่คำยจรชิง จคคำนวน 45,656,823.25 บคำท ประกอบดด้วย

(4) รคำยจท่คำยทษีทั่จท่คำยจคำกเงชินอนุดหนนุนทษีทั่ร รัฐบคำลใหด้โดยระบนุว รัตถนุประสงคค์ จคคำนวน 30,500.00 บคำท

(5) รคำยจท่คำยทษีทั่จท่คำยจคำกเงชินสะสม จคคำนวน 3,449,500.00 บคำท

(6) รคำยจท่คำยทษีทั่จท่คำยจคำกเงชินทนุนสคคำรองเงชินสะสม จคคำนวน 0.00 บคำท

(7) รคำยจท่คำยทษีทั่จท่คำยจคำกเงชินกณูด้ จคคำนวน 0.00 บคำท



162,794.02 บคำท

239,538.00 บคำท

4,806.15 บคำท

0.00 บคำท

185,236.00 บคำท

0.00 บคำท

19,431,617.99 บคำท

28,063,185.00 บคำท

15,383,260.60 บคำท

11,555,852.45 บคำท

9,457,777.20 บคำท

5,636,700.00 บคำท

0.00 บคำท

1,960,000.00 บคำท

สภคำองคค์กคำรบรชิหคำรสท่วนตคคำบล
คำนไดด้ทรคำบถถึงสถคำนะกคำรคล รัง

ษีนี้



คคคำแถลงงบประมคำณ

องคค์กคำรบรริหคำรสส่วนตคคำบลโนนกอก

อคคำเภอเกษตรสมบบูรณค์  จ จังหว จัดช จัยภบูมริ

รคำยไดด้จ จัดเกก็บเอง

หมวดภคำษษีอคำกร 163,375.02 158,370.00

หมวดคส่คำธรรมเนษียม คส่คำปร จับ และใบอนนุญคำต 333,759.00 265,900.00

หมวดรคำยไดด้จคำกทร จัพยค์สริน 134,447.43 132,000.00

หมวดรคำยไดด้เบก็ดเตลก็ด 275,510.47 221,000.00

รวมรคำยไดด้จ จัดเกก็บเอง 907,091.92 777,270.00

รคำยไดด้ทษีที่ร จัฐบคำลเกก็บแลด้วจ จัดสรรใหด้องคค์กรปกครองสส่วนทด้องถริที่น

หมวดภคำษษีจ จัดสรร 24,514,177.00 24,335,490.00 24

24,514,177.00 24,335,490.00 24,

รคำยไดด้ทษีที่ร จัฐบคำลอนุดหนนุนใหด้องคค์กรปกครองสส่วนทด้องถริที่น

หมวดเงรินอนุดหนนุนท จัที่วไป 31,906,335.00 35,200,000.00 37

รวมรคำยไดด้ทษีที่ร จัฐบคำลอนุดหนนุนใหด้องคค์กรปกครองสส่วนทด้องถริที่น 31,906,335.00 35,200,000.00 37,

รวม 57,327,603.92 60,312,760.00 62,

ประจคคำปษี งบประมคำณ พ.ศ. 2563

รคำยร จับจรริง ปษี   2561 ประมคำณกคำร ปษี  2562 ประมคำณก

รวมรคำยไดด้ทษีที่ร จัฐบคำลเกก็บแลด้วจ จัดสรรใหด้องคค์กรปกครองสส่วนทด้อง
ถริที่น



163,258.00

337,240.00

134,400.00

275,500.00

910,398.00

24,507,800.00

24,507,800.00

37,250,000.00

37,250,000.00

62,668,198.00

ณกคำร ปษี  2563



คคคำแถลงงบประมคำณ

รคำยจจ่คำย

จจ่คำยจคำกงบประมคำณ

งบกลคำง 17,502,330.00 19,891,210.00

งบบบุคลคำกร 13,826,896.06 16,155,290.00

งบดคคำเนนินงคำน 10,255,027.69 12,307,310.00

งบลงทบุน 4,957,050.00 8,093,500.00

งบเงนินอบุดหนบุน 4,002,649.04 3,865,450.00

รวมจจ่คำยจคำกงบประมคำณ 50,543,952.79 60,312,760.00

รวม 50,543,952.79 60,312,760.00

ประกอบงบประมคำณรคำยจจ่คำยประจคคำปปี งบประมคำณ พ.ศ. 2563

รคำยจจ่คำยจรนิงปปี  2561 ประมคำณกคำร ปปี  2562



22,853,832.00

16,472,366.00

13,566,680.00

6,064,320.00

3,711,000.00

62,668,198.00

62,668,198.00

ประมคำณกคำร ปปี  2563



บบันททึกหล บักการและเหตตุผล

ประกอบรร่างขข้อบ บัญญบัตติ  งบประมาณรายจร่าย

ของ องคค์การบรติหารสร่วนตตาบลโนนกอก

อตาเภอเกษตรสมบบูรณค์  จ บังหว บัดช บัยภบูมติ

ดข้าน ยอดร

ดข้านบรติหารท บัทั่วไป

แผนงานบรติหารงานท บัทั่วไป

แผนงานการร บักษาความสงบภายใน

ดข้านบรติการชตุมชนและส บังคม

แผนงานการศทึกษา

แผนงานสาธารณสตุข

แผนงานส บังคมสงเคราะหค์

แผนงานเคหะและชตุมชน

แผนงานการศาสนาว บัฒนธรรมและนบันทนาการ

ดข้านการเศรษฐกติจ

แผนงานอตุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ดข้านการดตาเนตินงานออทั่น

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจร่ายท บัทั้งสติทั้น

ประจตาปปี งบประมาณ พ.ศ. 2563



อดรวม

12,472,976

1,246,260

10,042,250

3,625,020

1,970,600

4,131,340

1,323,000

4,927,920

75,000

22,853,832

62,668,198



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานงบ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,629,626 2,176,400 7,806,026

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,185,626 0 2,185,626

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,444,000 2,176,400 5,620,400

งบด้านินงาน 3,301,550 332,000 3,633,550

    ค่าตอบแทน 594,500 80,000 674,500

    ค่าใช้สอย 1,155,000 197,000 1,352,000

    ค่าวัสดุ 1,072,770 50,000 1,122,770

    ค่าสาธารณูปโภค 479,280 5,000 484,280

งบลงทุน 976,700 36,700 1,013,400

    ค่าครุภัณฑ์ 976,700 36,700 1,013,400

งบงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 9,927,876 2,545,100 12,472,976

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 757,260 0 757,260

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 757,260 0 757,260

งบด้านินงาน 359,000 130,000 489,000

    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 309,000 100,000 409,000

    ค่าวัสดุ 0 30,000 30,000

                                             รวม 1,116,260 130,000 1,246,260

แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยรียนและ
ประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,706,620 0 0 3,706,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,706,620 0 0 3,706,620

งบด้านินงาน 185,000 3,567,130 0 3,752,130

    ค่าตอบแทน 30,000 0 0 30,000

    ค่าใช้สอย 120,000 495,110 0 615,110

    ค่าวัสดุ 35,000 3,072,020 0 3,107,020

งบลงทุน 59,500 48,000 0 107,500

    ค่าครุภัณฑ์ 59,500 48,000 0 107,500

งบงินอุดหนุน 0 2,416,000 60,000 2,476,000

    เงินอุดหนุน 0 2,416,000 60,000 2,476,000

                                             รวม 3,951,120 6,031,130 60,000 10,042,250



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,175,520 0 1,175,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,175,520 0 1,175,520

งบด้านินงาน 200,000 1,884,000 2,084,000

    ค่าตอบแทน 160,000 0 160,000

    ค่าใช้สอย 30,000 1,379,000 1,409,000

    ค่าวัสดุ 10,000 505,000 515,000

งบลงทุน 5,500 0 5,500

    ค่าครุภัณฑ์ 5,500 0 5,500

งบงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

    เงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

                                             รวม 1,381,020 2,244,000 3,625,020



แผนงานสังคมสงคราะห์

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
สังคมสงคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงคราะห์

รวม

งบบุคลากร 804,600 0 804,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 804,600 0 804,600

งบด้านินงาน 133,000 1,003,000 1,136,000

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 65,000 773,000 838,000

    ค่าวัสดุ 29,000 230,000 259,000

    ค่าสาธารณูปโภค 19,000 0 19,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

งบงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

                                             รวม 947,600 1,023,000 1,970,600



แผนงานคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารท่ัวไปกี่ยวกับ
คหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,222,340 0 0 2,222,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,222,340 0 0 2,222,340

งบด้านินงาน 954,000 100,000 20,000 1,074,000

    ค่าตอบแทน 142,000 0 0 142,000

    ค่าใช้สอย 560,000 0 20,000 580,000

    ค่าวัสดุ 172,000 100,000 0 272,000

    ค่าสาธารณูปโภค 80,000 0 0 80,000

งบงินอุดหนุน 0 835,000 0 835,000

    เงินอุดหนุน 0 835,000 0 835,000

                                             รวม 3,176,340 935,000 20,000 4,131,340

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบด้านินงาน 1,105,000 218,000 1,323,000

    ค่าใช้สอย 1,055,000 218,000 1,273,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                                             รวม 1,105,000 218,000 1,323,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบลงทุน 4,927,920 4,927,920

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 4,927,920 4,927,920

                                             รวม 4,927,920 4,927,920



แผนงานการกษตร

งานงบ งานส่งสริมการกษตร รวม

งบด้านินงาน 75,000 75,000

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 15,000 15,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

                                             รวม 75,000 75,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 22,853,832 22,853,832

    งบกลาง 22,853,832 22,853,832

                                             รวม 22,853,832 22,853,832





รายงานประมาณการรายรับ
ป จ ปงบป ณ  . . 2563
งค บ นต บ โนน

 ต บ ณ  จง ดช
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ีท่ีดนแ ่งป ้ ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 149,000.00

     ีโ ง ื นแ ท่ีดน 75,328.00 79,942.37 93,209.00 85,000.00 -100.00 % 0.00

     ีบ งท้ งท่ี 72,065.84 57,376.45 55,914.02 57,370.00 -100.00 % 0.00

     ีป้ 5,200.00 4,478.00 2,552.00 5,000.00 -48.84 % 2,558.00

     ฆ ต 3,660.00 11,000.00 11,700.00 11,000.00 6.36 % 11,700.00

รวมหมวดภาษีอากร 156,253.84 152,796.82 163,375.02 158,370.00 163,258.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธ นี ็บแ ขน ฝ 0.00 227,780.00 283,540.00 226,500.00 24.94 % 283,000.00

     ค ธ นี ็บขน จจ ื ่งปฏ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

     ค ธ นี ี่ บท บี น ณช 600.00 720.00 840.00 700.00 20.00 % 840.00

     ค ธ นี ื่น ๆ 0.00 0.00 13,340.00 200.00 6,400.00 % 13,000.00

     ค ป บ ผด ญญ 15,700.00 10,152.00 2,583.00 10,000.00 -75.00 % 2,500.00

     ค ใบ นญ ต บท ็บ ขน ่งปฏ  ื ฝ 0.00 0.00 6,168.00 0.00 100.00 % 6,000.00

     ค ใบ นญ ต บท จด ่งปฏ ื ฝ 4,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค ใบ นญ ตป บ ค้ บ จ ท่ี ปน นต ต
ข

20,050.00 15,900.00 17,040.00 16,000.00 6.25 % 17,000.00

     ค ใบ นญ ตจ น นค้ ในท่ี ื ท ง ธ ณ 8,900.00 7,150.00 5,600.00 7,000.00 -20.00 % 5,600.00

     ค ใบ นญ ต ี่ บ ค บค ค 123.00 191.00 3,373.00 500.00 560.00 % 3,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค ใบ นญ ต ื่นๆ 0.00 0.00 1,275.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 49,373.00 266,893.00 333,759.00 265,900.00 337,240.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค ช ื บ ถ นท่ี 0.00 3,900.00 7,400.00 4,000.00 85.00 % 7,400.00

     ด บี้ 169,709.74 128,914.55 127,047.43 128,000.00 -0.78 % 127,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 169,709.74 132,814.55 134,447.43 132,000.00 134,400.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค ข แบบแป น 42,500.00 16,000.00 116,000.00 16,000.00 625.00 % 116,000.00

     ได้ บ็ด ต ็ด ื่นๆ 114,500.00 205,820.00 159,510.47 205,000.00 -22.20 % 159,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 157,000.00 221,820.00 275,510.47 221,000.00 275,500.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ีแ ค ธ นี ถ นตแ ้ ื่ น 351,099.00 280,583.56 401,122.74 280,000.00 43.21 % 401,000.00

     ี ค ่ ต  . .บ. นดแผน 8,685,815.16 9,243,439.44 10,294,811.77 9,800,000.00 5.05 % 10,294,800.00

     ี ค ่ ต  . .บ. จด ได้ 4,128,950.35 4,022,735.09 4,276,846.30 4,700,000.00 -9.00 % 4,276,800.00

     ีธ จ ฉ 59,518.91 40,023.97 79,698.23 40,000.00 99.00 % 79,600.00

     ี 2,140,673.68 2,175,590.21 0.00 2,951,000.00 -100.00 % 0.00

     ี ต 4,604,606.74 5,242,916.41 8,352,905.44 5,851,090.00 42.76 % 8,352,900.00

     ค ค งแ 71,912.99 105,942.41 68,024.04 105,000.00 -35.24 % 68,000.00

     ค ค งปิโต ี 72,780.39 67,791.29 65,223.64 67,000.00 -2.99 % 65,000.00

     งนท่ี ็บต ฎ ด้ ท นแ งช ต 924.83 10,684.55 14,477.34 10,000.00 44.00 % 14,400.00

     ค ธ นี จดท บี น ทธแ นต ต ป
ฎ ท่ีดน

530,322.00 502,472.00 953,576.00 530,000.00 79.91 % 953,500.00

     ค ธ นี แ ค ใช้น้ บ ด 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 % 0.00

     ีจด ื่นๆ 1,319.20 1,455.00 1,891.50 1,400.00 28.57 % 1,800.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,647,923.25 21,693,633.93 24,514,177.00 24,335,490.00 24,507,800.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
     งน ด นนท่ ไป บด นน ต น จ น้ ท่ีแ

จถ โ น ื ท
13,590,195.00 30,462,101.00 31,906,335.00 35,200,000.00 5.82 % 37,250,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,590,195.00 30,462,101.00 31,906,335.00 35,200,000.00 37,250,000.00

รวมทุกหมวด 34,770,454.83 52,930,059.30 57,327,603.92 60,312,760.00 62,668,198.00

นที่  : 19/9/2562  09:57:28 น้  : 3/3



รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563

ประมาณการรายรบัรวม 62,068,198   บาท  

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโนนกอก
อ ำเภอเกษตรสมบรูณ์  จังหวดัชยัภมู ิ

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
ภำษีบ ำรงุทอ้งที่ 56,000
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษอีากร 163,258
ภำษีโรงเรอืนและทีด่นิ 93,000

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ 337,240
คำ่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย 283,000

ภำษีป้ำย 2,558
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
อำกรกำรฆำ่สตัว์ 11,700

คำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนพำณชิย์ 840
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
คำ่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ 13,000

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
คำ่ธรรมเนยีมเก็บขนอจุจำระหรอืสิง่ปฏกิลู 6,000
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

คำ่ใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิง่ปฏกิลู 6,000
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรับกจิกำร 17,000

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
คำ่ปรับกำรผดิสญัญำ 2,500
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 3,300
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 134,400

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
คำ่ใบอนุญำตจ ำหน่ำยสนิคำ้ในทีห่รอืทำง 5,600
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

คำ่เชำ่หรอืบรกิำรสถำนที่ 7,400
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
ดอกเบีย้ 127,000
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รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 275,500
คำ่ขำยแบบแปลน 116,000

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่
หมวดภาษจีดัสรร ########
ภำษีและคำ่ธรรมเนยีมรถยนตแ์ละลอ้เลือ่น 401,000

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 159,500
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยไดฯ้ 4,276,800
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
ภำษีธรุกจิเฉพำะ 79,600

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ ########
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

คำ่ภำคหลวงแร่ 68,000
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
คำ่ภำคหลวงปิโตรเลยีม 65,000

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
ภำษีสรรพสำมติ 8,352,900
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

คำ่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม 953,500
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
ภำษีจัดสรรอืน่ๆ 1,800

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
เงนิทีเ่ก็บตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยอทุยำน 14,400
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนนิกำรตำม ########
ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั

ตัง้ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบั
รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป ########



ประมาณการรายจา่ย รวมท ัง้ส ิน้   62,668,198   บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษจีดัสรร
และหมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป  แยกเป็น

งานบรหิารท ัว่ไป รวม9,927,876 บาท
   งบบคุลากร รวม5,629,626  บาท
     เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม2,185,626  บาท
เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน514,080  บาท
เพือ่จา่ยป็นคา่เงนิเดอืนนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
1. นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก  จ านวน 1 อตัรา
2. รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก จ านวน 2 อตัรา
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขาสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ.2554 และหนังสอืที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวนัที ่30กันยายน 2554 

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต ดังนี้จ านวน  42,120  บาท
1. นายยกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 1 อตัรา
2. รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 อตัรา
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขาสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ.2554 และหนังสอืที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวนัที ่30 กันยายน 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก ดังนี้
1. นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 1 อตัรา
2. รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 อตัรา
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขาสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
พ.ศ.2554 และหนังสอืที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 21

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจ านวน 86,480  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายก อบต.โนนกอก ดังนี้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
อ าเภอเกษตรสมบรูณ์  จังหวดัชยัภมูิ

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป



1. เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขาสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล พ.ศ.2554 และหนังสอืที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวนัที ่30 กันยายน 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน1,500,826  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก ไดแ้ก่
1. ประธานสภา จ านวน 1 อตัรา
2. รองประธานสภา จ านวน 1 อตัรา
3.เลขานุการสภา จ านวน 1 อตัรา
4. สมาชกิสภา อบต. จ านวน 17 อตัรา
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขาสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 พ.ศ.2554 และหนังสอืที ่มท 0809.7/ว2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม3,444,000 บาท
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน1,939,920  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล ส านักปลัด จ านวน 5 อตัรา  ดังนี้
1. ปลัด อบต.

2. หวัหนา้ส านักปลัด
3. นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
4. นักทรัพยากรบคุคล
5. เจา้พนักงานธรุการ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138

ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวนภาระคา่ใชจ้า่ยดา้น
การบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน210,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ของปลัด อบต. และหวัหนา้ส านักปลัด ทีม่สีทิธิ
ไดรั้บตามระเบยีบ ค าสัง่ และหนังสอืสัง่การก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138

ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวนภาระคา่ใชจ้า่ยดา้น
การบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน1,202,280  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ส านักปลัด อบต.โนนกอก ดังนี้
1. ผูช้ว่ยนักวเิคราะหน์โยบายและแผน
2. ผูช้ว่ยนักวชิาการเกษตร



3. ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ
4. พนักงานขบัรถยนตส์ว่นกลาง  จ านวน 2 อตัรา
5. นักการภารโรง  จ านวน อตัรา 2 อตัรา 
6. แมบ่า้น
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวนัที ่29

กนัยายน 2558 และหนังสอื ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2558

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน91,800  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานจา้ง ส านักปลัด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวนัที ่29

กนัยายน 2558 และหนังสอื ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2558
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งบด าเนนิงาน รวม3,301,550 บาท
   คา่ตอบแทน รวม594,500  บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน400,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตามรายการ ดังนี้
1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวนัิยและคณะกรรมการสรรหาพนักงาน



 คณะกรรมการออกขอ้สอบ และคณะกรรมการอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากนายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอกใหป้ฏบัิตหินา้ทีอ่นัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์าร
บรหิารสว่นต าบลโนนกอก
2. คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตงิานในการเลอืกตัง้ ไดแ้ก ่นายทะเบยีนอ าเภอคณะกรรมการ
เลอืกตัง้ทอ้งถิน่ คณะกรรมการ 13 หน่วยการเลอืกตัง้และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
3. คา่ตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ใหก้บัพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พนักงานจา้งตามสทิธิ์
ทีไ่ดรั้บการประเมนิ และตามทีก่ฏหมายก าหนดใหจ้า่ยได ้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การปฏบิัตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยการคัดเลอืกพนักงาน
และลกูจา้ง ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2555

- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0406.4/ว38ลงวนัที่
28 เมษายน  2558 เรือ่ง หลกเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3072

ลงวนัที ่29 กนัยายน  2557 เรือ่ง แนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงาน
สว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตงิานในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ตามระเบยีบก าหนด

คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตงิานนอกเวลาราชการปกต ิและวนัหยดุราชการ
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตงิานนอกเวลาราชการปกต ิและวนัหยดุราชการใหแ้ก่จ านวน 44,500  บาท
พนักงานสว่นต าบล  และพนักงานจา้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน
การปฏบิัตริาชการนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ.2559 ลงวนัที ่4 ตลุาคม 2559

คา่เชา่บา้น จ านวน100,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนักงานสว่นต าบลทีม่สีทิธเิบกิจา่ยคา่เชา่บา้น
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น ของ ขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และปรับปรงุ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 50,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของผูบ้รหิารและพนักงานสว่นทอ้งถิน่
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวนัที่
18 กมุภาพันธ ์ 2559 เรือ่งการเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร

คา่ใชส้อย รวม1,155,000  บาท
คา่ใชส้อยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการรับรองและพธิกีาร จ านวน 30,000  บาท



เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองคณะตรวจเยีย่ม ตรวจการปฏบัิตงิาน การประชมุสภาทอ้งถิน่
การประชมุบางครัง้คราวที ่อบต.จัดขึน้ 
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28

 กรกฎาคม 2548 เรือ่ง การตัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รับรองหรอืคา่
เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 40,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร เพือ่ใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่ซ ึง่มใิชเ่ป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอ่เตมิครภัุณฑห์รอืสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด และอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูรั้บจา้ง เชน่คา่ถา่ยเอกสารคา่เขา้ปกเย็บเลม่หนังสอื รายจา่ยเกีย่วกบัการ
จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยกุระจายเสยีง โทรทัศน ์หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
บรรดาทีก่ฏหมายบังคับใหช้ าระฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวนัที ่ 
พฤษภาคม  2541 เรือ่ง เบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดรายจา่ยอืน่ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของคณะผูบ้รหิาร พนักงานสว่นต าบลและลกูจา้งส านักปลดัจ านวน300,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีม คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมัมนา คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ คา่เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ในการเดนิทาง
ไปราชการ ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิ อบต. พนักงานและลกูจา้งส านักปลัด
อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่4 พ ศ
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1. โครงการจัดงานรัฐพธิ ีวนัส าคัญและงานนโยบายของรัฐบาลจ านวน100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานรัฐพธิ ีงานเฉลมิพระเกยีรต ิและสนับสนุน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิงานนโยบายของรัฐบาลโดยมคีา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ ป้ายประชาสมัพันธอ์ืน่ๆ คา่น ้าดืม่ น ้าแข็ง
 คา่จัดสถานที ่คา่เครือ่งเสยีง และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน
 การจัดการแขง่ขนักฬีา และการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล



โนนกอก หนา้ที ่138 ขอ้ที ่7
2. โครงการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ จ านวน300,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
และการเลอืกตัง้อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ทีข่อง อบต. โดยมคีา่ใชจ้า่ย ประกอบดว้ย
คา่อาหาร อาหารวา่ง คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์คา่จัดพมิพร์ายชือ่ คูม่อื และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่6
 กรกฎาคม 2561 เรือ่งการซกัซอ้มแนวทางปฏบัิต ิการตัง้งบประมาณเพือ่เป็นคา่
ใชจ้า่ยในการด าเนนิการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่

3. โครงการศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ศักยภาพของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิ อบต พนักงานและลกูจา้งจ านวน250,000 บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดโครงการศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ศักยภาพของผูบ้รหิาร
สมาชกิ อบต. พนักงานและลกูจา้ง อบต.โนนกอก โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย
คา่ป้ายโครงการ คา่จัดสถานที ่คา่สมนาคณุวทิยากร คา่สือ่ประชาสมัพันธ์ คา่อาหาร
ตคา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ คา่วสัดปุระกอบการฝึกอบรม คา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ที ่137 ขอ้ที ่1

4. โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม ระเบยีบวนัิยและการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ีจ านวน 20,000  บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมฯโดยมคีา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย คา่จัดสถานที ่คา่ป้ายโครงการ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร
 คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ คา่วสัดปุระกอบการฝึกอบรม คา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิครัง้ที ่1 หนา้ที ่7 ขอ้ที ่3 26

5. โครงการอออกใหบ้รกิารประชาชนในพืน้ทีต่ าบลโนนกอกจ านวน 15,000  บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการออกใหบ้รกิารประชาชน ฯ โดยมคีา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย คา่จัดสถานที ่คา่ป้ายโครงการ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร
 คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ คา่วสัดปุระกอบการฝึกอบรม คา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่137 ขอ้ที ่3

คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม จ านวน100,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุ รักษา และซอ่มแซมวสัด ุครภัุณฑแ์ละทรัพสนิอืน่ๆของ อบต



โนนกอก ไดแ้ก ่รถยนตส์ว่นกลาง รถบรรทกุน ้า คอมพวิเตอร์เครือ่งตัดหญา้
เครือ่งพน่หมอกควนั และทรัพยส์นิอืน่ๆ ของอบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1134

ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558

คา่วสัดุ รวม1,072,770  บาท
วสัดสุ านักงาน จ านวน400,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน มรีายการดังนี้
1.ประเภทวสัดคุงทน ไดแ้ก ่วสัดสุ ิง่ของทีโ่ดยมลีักษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายุ
ใชง้านไมย่นืนานหรอืเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิการช ารดุเสยีหายไมส่ามารถซอ่มแซม
ใหด้ังเดมิหรอืซอ่มแลว้ไมคุ่ม้คา่ ไดแ้ก ่เครือ่งคดิเลข เครือ่งเจาะกระดาษ ไมบ้รรทัด
กรรไกร แปลงลบกระดาน ทีถ่พูืน้ แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผน่ป้าย
ชือ่ส านักงาน ขาตัง้
2.ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง ไดแ้กก่ระดาษ แฟ้ม ปากกา ธง ผา้ปโูตะ๊ ผา้ หมกึเครือ่ง
ถา่ยเอกสาร สมดุ ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญช ีสมดุประวตัขิา้ราชการ น ้าดืม่
ไวบ้รกิารประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการ และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการ
บรหิารราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553

 และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐพ.ศ. 2560

และหนังสอืกรมบัญชกีลาง ที ่กค 0514/ว101 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2536

วสัดงุานบา้นงานครัว จ านวน 45,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ถว้ยชาม แกว้น ้า น ้ายาถพูืน้ น ้ายาลา้งจานไมก้วาด คลูเลอร์ ฯลฯ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

หนังสอืกรมบัญชกีลาง ที ่กค 0514/ว101 ลงวนัที ่27 กนัยายน 27

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน107,770  บาท
เพือ่จขา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ ยางรถยนต ์แบตเตอรี่
หวัเทยีน กรวจราจร ฯลฯ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการราชการ
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิาร
จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสอืกรมบัญชกีลาง
 ที ่กค 0514/ว101 ลงวนัที ่ 27 กนัยายน  2536

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน200,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดนุ ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ส าหรับรถยนต์
สว่นกลาง รถบรรทกุน ้า
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการราชการ



ทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิาร
จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ ศและหนังสอืกรมบัญชกีลาง 
ที ่กค 0514/ว101 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2536

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน100,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ ป้ายไวนลิ แผน่พับ
ป้ายประชาสมัพันธก์จิการของ อบต.

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการราชการ
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิาร
จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ ศและหนังสอืกรมบัญชกีลาง
 ที ่กค 0514/ว101 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2536

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ หมกึเตมิเครือ่งปริน้ 
แผน่ดสิก ์และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการราชการ
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิาร
จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ ศและหนังสอืกรมบัญชกีลาง
 ที ่กค 0514/ว101 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2536

28

วสัดอุืน่ จ านวน200,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเลอืกตัง้ คา่แบบพมิพ ์คา่กระดาษพมิพค์า่วสัดปุระจ า
หน่วยเลอืกตัง้ คา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานเลอืกตัง้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3675 ลงวนัที่
6 กรกฎาคม 2561 เรือ่งการซกัซอ้มแนวทางปฏบัิต ิการตัง้งบประมาณเพือ่เป็นคา่
ใชจ้า่ยในการด าเนนิการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการราชการ
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิาร
จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ ศภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสอื
กรมบัญชกีลาง ที ่กค 0514/ว101 ลงวนัที ่27 กนัยายน  2536

คา่สาธารณูประโภค รวม479,280  บาท
คา่ไฟฟ้า จ านวน300,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส านักงาน อบต.โนนกอก และศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก



ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3523ลงวนัที่
 20 มถินุายน พ.ศ.2559 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค

คา่บรกิารโทรศัพท์ จ านวน 10,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศัพทข์องทีท่ าการ อบต.โนนกอก และศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3523ลงวนัที่
20 มถินุายน พ.ศ.2559 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะคา่ใชส้อยวสัด ุและคา่สาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน169,280  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารคูส่ายอนิเตอรเ์น็ตทีท่ าการ อบต.โนนกอกและศพด.

อบต.โนนกอกและคา่ระบบบรหิารจัดการเว็บไซด ์
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลงวนัที่
20  มถินุายน พ.ศ.2559 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม976,700  บาท
   คา่ครภุณัฑ์ รวม976,700  บาท
   ครภัุณฑส์ านักงาน
จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน จ านวน  6,200  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 4 ตัวๆ ละ 1,550 บาท 

(ราคาตามทอ้งตลาด)

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป งาน บรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 11,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 หลังๆละ5,500 บาท
(ราคาตามทอ้งตลาด)

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป งาน บรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560



จัดซือ้โตะ๊คอมพวิเตอร์ จ านวน 2,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊คอมพวิเตอร ์พรอ้มวางเครือ่งปริน้เตอร ์จ านวน 1ตัว
(ราคาตามทอ้งตลาด)

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป งาน บรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

ครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่
จัดซือ้รถยนตก์ระบะดับเบิล้แค็บ จ านวน957,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้รถยนตก์ระบะดับเบิล้แค็บ ส านักปลัด มคีณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุ
ไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่นสีล่อ้ และมคีณุลักษณะเฉพาะสงัเขป ดังนี้
1. เป็นกระบะส าเร็จรปู
2. หอ้งโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครือ่งปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามติ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป งาน บรหิารท่ัวไป
(ราคาตามบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ ์ปี 2561)

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 30

งบเงนิอดุหนนุ รวม 20,000  บาท
   เงนิอดุหนนุ รวม 20,000  บาท
   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ
     สนับสนุนศนูยป์ฏบัิตกิารรว่มในการชว่ยประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน 20,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการสนับสนุนศนูยป์ฏบิัตกิารรว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 9616 ลงวนัที่
24 มถินุายน พ.ศ.2553 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559
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งานบรหิารงานคลงั รวม2,545,100  บาท
   งบบคุลากร รวม2,176,400  บาท
     เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม2,176,400  บาท
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน1,277,900  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของพนักงานสว่นทอ้งถิน่ กองคลัง ดังนี้
1.นักบรหิารงานการคลัง
2.นักวชิาการเงนิและบัญชี
3.เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี
4เจา้พนักงานพัสดุ
5.เจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138

ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านาณภาระคา่ใชจ้า่ย
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการกองคลัง ทีม่สีทิธไิดรั้บตามระเบยีบ
 ค าสัง่ และหนังสอืสัง่การก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138ลงวนัที่
30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านาณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการ
บรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่



คา่จา้งลกูจา้งประจ า จ านวน209,040  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งลกูจา้งประจ า ต าแหน่ง เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่9
กมุภาพันธ ์2559 เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิกีารเบกิจา่ย
เงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่ (ฉบับที ่5) และ(ฉบับที ่6)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน623,280  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง กองคลัง ดังนี้
1.ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและบัญชี
2.ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีจั่ดเก็บรายได ้
3.ผูช้ว่ยเจา้พนักงานพัสดุ
4.ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีพั่สดุ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวนัที ่29 กนัยายน
 2558 และหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท  0809.5/ว 36

 ลงวนัที ่ 26 สงิหาคม 2558 32

เงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้ง จ านวน 24,180  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง ตามระเบยีบ ค าสัง่
 หนังสอืสัง่การ เรือ่ง การใหพ้นักงานและลกูจา้งไดรั้บเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวนัที ่29 กนัยายน
 2558 และหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  ลงวนัที่
   26 สงิหาคม 2558

งบด าเนนิงาน รวม332,000  บาท
   คา่ตอบแทน รวม 80,000  บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน 80,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่
1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งงานกอ่สรา้ง ของ อบต. หรอืคา่ตอบแทน
คณะกรรมการชดุอืน่ๆ ที ่อบต. ออกค าสัง่และมรีะเบยีบการเบกิจา่ยทีก่ าหนดไว ้
จ านวน 70,000 บาท
2. คา่ตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ใหก้บัพนักงานและลกูจา้ง จ านวน 10, บาท
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบัิตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามระหนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0406.4/ว 38 ลงวนัที่
28 เมษายน  2558 เรือ่ง หลักเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3072

ลงวนัที ่29 กนัยายน  2557 เรือ่ง แนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่



เป็นกรณีพเิศษอนัมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
รายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ใชส้อย รวม197,000  บาท
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร จ านวน 2,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่รับรองส าหรับตอ้นรับคณะครวจเยีย่มและตรวจการปฏบิัตงิาน
ดา้นตา่งๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที่
28 กรกฎาคม 2548 เรือ่งการตัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยคา่รับรอง
หรอืคา่เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบัิตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าแผนทีภ่าษี จ านวน100,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยส าเนาระวางทีด่นิ และเอกสารสทิธทิีด่นิ เพือ่ประกอบการจัด
ท าแผนทีภ่าษี คา่จา้งจัดท าแบบขยายบล็อค และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลังทรัพยส์นิ
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนทีภ่าษี และทะเบยีน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2550

- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท
0808.3/ว 462 ลงวนัที ่29 กมุภาพันธ ์2551

 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.3/ว67 ลงวนัที ่9 ม. ค
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ว
ลงวนัที ่19 กมุภาพันธ ์ 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ที ่139 ล าดับที ่1

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 80,000  บาท
เพือ่เป็นคา่ธรรมเนยีม คา่ลงทะเบยีน ในการฝึกอบรมสมัมนา คา่ใชจ้า่ยในการ
การเดนิทางไปราชการคา่เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการ
เดนิทางปาชการของพนักงานและลกูจา้ง กองคลัง อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 15,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมครภัุณฑแ์ละทรัพยส์นิอืน่ๆ
เชน่เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งปริน้เตอร์
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง



- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/ว 1334

ลงวนัที ่ 9  มถินุายน  2558

คา่วสัดุ รวม 50,000  บาท
วสัดสุ านักงาน จ านวน 40,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน  มรีายการดังนี้
1.ประเภทวสัดคุงทน ไดแ้ก ่วสัดสุ ิง่ของทีโ่ดยลักษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายใุชง้าน
ไมย่นืนานหรอืเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิการช ารดุเสยีหายไมส่ามารถซอ่มแซมได ้
ดังเดมิหรอืซอ่มแลว้ไมคุ่ม้คา่ ไดแ้ก ่เครือ่งคดิเลข เครือ่งเจาะกระดาษ ไมบ้รรทัดฯลฯ
2.ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง ไดแ้ก ่กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร
สมดุ ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญช ีแบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงนิและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 34

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ หมกึเตมิเครือ่งปริน้เตอร ์แผน่ดสิก์
เมา้ท ์และอปุกรณืเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์และคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่สาธารณูปโภค รวม 5,000  บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ดวงตราไปรษณียากร คา่สง่ไปรษณียใ์นการประกาศสอบราคา
ประกวดราคา หรอืสง่พัสดลุงทะเบยีนตา่งๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523

ลงวนัที ่20 มถินุายน พ.ศ.2559 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและ
คา่สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 36,700  บาท
   คา่ครภุณัฑ์ รวม 36,700  บาท
ครภัุณฑส์ านักงาน จ านวน 6,200  บาท
     คา่จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 4 ตัว 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 1,550 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
 - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดคุรภัุณฑ์ ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ,ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยการพัสดขุองการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบับที่
พ.ศ.2553 และหนังสอืงบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว60 ลว.17 ม.ีค.2560



คา่จัดซือ้โตะ๊ท างาน  จ านวน 3 ตัว จ านวน 19,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊ท างาน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
 - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดคุรภัุณฑ์ ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ,ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยการพัสดขุองการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบับที่
พ.ศ.2553 และหนังสอืงบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว60 ลว.17 ม.ีค.2560

35

คา่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 11,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
 - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดคุรภัุณฑ์ ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ,ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยการพัสดขุองการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบับที่
พ.ศ.2553 และหนังสอืงบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว60 ลว.17 ม.ีค.2560
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งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายในรวม1,116,260  บาท
   งบบคุลากร รวม757,260  บาท
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม757,260  บาท
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน145,080  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิน่ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
จ านวน 1 อตัรา ดังนี้
1.เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บรหิารท่ัไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางการค านาณภาระคา่ใชจ้า่ย
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงาน จ านวน 12,780  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานสว่นต าบล
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บรหิารท่ัไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางการค านาณภาระคา่ใชจ้า่ย
ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน520,560 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งท่ัวไปทีป่ฏบัิตงิาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 4 อตัรา ไดแ้ก่
1.ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
2.พนักงานขบัรถบรรทกุน ้า
3พนักงานประจ ารถน ้า จ านวน 2 อตัรา
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน บรหิารท่ัไป
เกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 เรือ่ง หลัก
เกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลว. 29 กนัยายน 2558 และ
หนังสอื ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลว 26 ส.ค. 

แผนงานรกัษาความสงบภายใน



เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 78,840 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้งตามภารกจิและพนังงานจา้งท่ัวไป
ทีป่ฏบิัตงิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บรหิารท่ัไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 เรือ่ง หลัก
เกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลว. 29 กนัยายน 2558 และ
หนังสอื ส านักงาน กจ.กท. และ ก อบต ที่ มท ว ลว ส ค0809.5/ว 36 ลงวนัที ่26
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งบด าเนนิงาน รวม359,000  บาท
   คา่ตอบแทน รวม 50,000  บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน 50,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ คา่เบีย้เลีย้ง ส าหรับสมาชกิ อปพร หรอืผูท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้มอบหมาย
ใหป้ฏบัิตหินา้ทีใ่นกจิกรรมที ่อบต.จัดขึน้หรอืตามค าสัง่ของ อบต. ทีใ่หป้ฏบิัตหินา้ที่
เวร-ยาม จดุตรวจหรอืจดุคอยเหตเุป็นบางครัง้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บรหิารท่ัไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของ อปพร. พ.ศ.2560 ลงวนัที ่3 มถินุายน 2560

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก ่อปพร
พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่12 ธันวาคม 2560

คา่ใชส้อย รวม309,000  บาท
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่เปลีย่นถา่ยน ้ายาถังดับเพลงิ จ านวน  70,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เปลีย่นถา่ยน ้ายาถังดับเพลงิทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 
อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บรหิารท่ัไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452  ลงวนัที ่27

 พฤษภาคม 2541

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน239,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาเฝ้าเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยในทรัพยส์นิของ อบต
เฝ้าส านักงาน อบต.โนนกอก และโรงสบูน ้าประปาผวิดนิขนาดใหญบ่า้นโนนสขุสนัต์
 และบา้นสระ หมูท่ี ่10 และเฝ้ารักษารถแบคโฮ อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บรหิารท่ัไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452  ลงวนัที ่27

 พฤษภาคม 2541 เรือ่ง เบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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งานป้องกนัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั รวม130,000  บาท
   งบด าเนนิงาน รวม130,000  บาท
   คา่ใชส้อย รวม100,000  บาท
     รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบัิตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะหมวดรายจา่ยอืน่ๆ
1. โครงการเดนิรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิจ านวน 20,000  บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเดนิรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่จัดท าป้าย คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่
 คา่จัดสถานที ่และคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภัีย
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที ่10 

สงิหาคม 2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ ของอปท.

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอกหนา้ที ่55 ขอ้ที ่1

2. โครงการป้องกนัและลดอบัุตเิหตใุนชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละเทศกาลปีใหม่จ านวน 30,000  บาท
เพือ่จา่ยป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต ์และเทศกาลปีใหม ่โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยคา่จัดท าป้าย
 คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกนัฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภัีย
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยใหแ้กอ่าสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2560 และ 
ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาต ิวา่ดว้ยคา่
ใชจ้า่ยของอาสาสมัครในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หนา้ที ่56 ขอ้ที ่2

3. โครงการอบรมสง่เสรมิใหค้วามรูเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพและศักยภาพ อปพร ต าบลโนนกอกจ านวน 50,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการอบรมใหค้วามรูเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และศักยภาพ อปพร.ต าบลโนนกอก โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยคา่จัดท าป้าย
 คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่สมนาคณุวทิยากรและคา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่ว
ขอ้งในการอบรม
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกนัฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภัีย
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2560 และระเบยีบ



คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาต ิวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของอาสา
สมัครในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ที ่56 ขอ้ที ่1
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คา่วสัดุ รวม 30,000  บาท
วสัดเุครือ่งดับเพลงิ จ านวน 30,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดทุีใ่ชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
เชน่ กระบอง ไฟฉาย รองเทา้ดับเพลงิ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภัีย
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการ
บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560
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งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม3,951,120  บาท
   งบบคุลากร รวม3,706,620  บาท
   เงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม3,706,620  บาท
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน2,093,280 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ในกองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม ตามรายการดังนี้
1.เงนิเดอืนผูอ้ านวยการกองการศกึษา และนักวชิาการศกึษา จ านวน 2 อตัรา
2.เงนิเดอืนขา้ราชการครู
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ระบวุตัถปุระสงค ์1,706,400 บาท
ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที่
ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิาร
งานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000  บาท
เพือ่จา่ยแป็นเงนิประจ าต าแหน่งนักบรหิารการศกึษาทีม่สีทิธพิงึไดต้ามระเบยีบ
 ค าสัง่ และหนังสอืสัง่การก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัการศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวนัที่
 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิาร
งานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน1,447,440  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนแกพ่นักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งท่ัวไปทีป่ฏบัิติ
งานในกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม แบง่เป็นดังนี้
1.คา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป
จ านวน 2 อตัรา ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
2.คา่ตอบแทนผูด้แูลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 2 อตัรา และท่ัวไป จ านวน 8 อตัรา
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศกึษา
งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวนัที ่29

กนัยายน 2558 และหนังสอื ส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809 ว
 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2558

แผนงานการศกึษา



41

เงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้ง จ านวน123,900  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน
จา้งท่ัวไป ทีป่ฏบัิตงิานในกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกับการศกึษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวนัที ่29 ก ย
และหนังสอื ส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลว. 26 สค

งบด าเนนิงาน รวม185,000 บาท
   คา่ตอบแทน รวม 30,000  บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน 10,000  บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่จา่ย
เป็นคา่ตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ใหก้บัพนักงานสว่นทอ้งถิน่พนักงานจา้ง
ตามสทิธทิีไ่ดรั้บการประเมนิและตามทีก่ฏหมายก าหนดใหจ้า่ยได ้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา  
งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 20,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เลา่เรยีนบตุรของพนักงานสว่นต าบล
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกับการศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013

ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559 เรือ่ง การเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร
คา่ใชส้อย รวม120,000 บาท
รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร จ านวน 20,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองส าหรับตอ้นรับคณะกรรมการตรวจเยีย่มตรวจการปฏบัิตงิาน
 การรับรองดา้นกจิกรรมของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกับการศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 

กรกฎาคม 2548 เรือ่ง การการตัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิ คา่รับรอง
หรอืคา่เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000  บาท
เพือ่เป็นคา่ธรรมเนยีม คา่ลงทะเบยีน ในการฝึกอบรมสมัมนา คา่ใชจ้า่ยในการ
การเดนิทางไปราชการคา่เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการ
เดนิทางปาชการของพนักงานและลกูจา้ง กองคลัง อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
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คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000  บาท



เพือ่จา่ยแป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมทรัพยส์นิอืน่ๆของ อบต.

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัการศกึษา
- เป็นไปตามหนังหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว
 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558

คา่วสัดุ รวม 35,000  บาท
วสัดสุ านักงาน จ านวน 20,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน  มรีายการดังนี้
1.ประเภทวสัดคุงทน ไดแ้ก ่วสัดสุ ิง่ของทีโ่ดยลักษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายใุชง้าน
 ไมย่นืนานหรอืเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิการช ารดุเสยีหายไมส่ามารถซอ่มแซมได ้
ดังเดมิหรอืซอ่มแลว้ไมคุ่ม้คา่ ไดแ้ก ่เครือ่งคดิเลขเครือ่งเจาะกระดาษ ไมบ้รรทัด
 กรรไกร แปลงลบกระดาน
2.ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง ไดแ้ก ่กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร
สมดุ ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญช ีแบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงนิและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่ว
กบัการศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553

และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดงุานบา้นงานครัว จ านวน 5,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ถว้ยชาม แกว้น ้า น ้ายาถพูืน้ น ้ายาลา้งจานฯลฯ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่ว
กบัการศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553

และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ หมกึเตมิเครือ่งปริน้เตอร ์แผน่ดสิก์
เมา้ท ์และอปุกรณืเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์และคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน การศกึษา งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัการศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553

และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560
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งบลงทุน รวม 59,500 บาท
   คา่ครภุณัฑ์ รวม 59,500 บาท
   ครภุณัฑส์ านกังาน



จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน  จ านวน 10 ตัว จ านวน 15,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกับการศกึษา
 - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว
27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดคุรภัุณฑ์ ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ,ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยการพัสดขุองการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบับที่
พ.ศ.2553 และหนังสอืงบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว60 ลว.17 ม.ีค.2560

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร จ านวน 5,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท  (ราคาตามทอ้งตลาด)

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกับการศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการ
บรหิารราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) 

พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560

ครภุณัฑก์ารเกษตร
จัดซือ้เครือ่งตัดหญา้สะพายบา่แบบขอ้แข็ง จ านวน 9,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งตัดหญา้สะพายบา่แบบขอ้แข็ง จ านวน 1 เครือ่ง
(ราคาตามทอ้งตลาด)

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกับการศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการ
บรหิารราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) 

พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560
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ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์
จัดซือ้คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ จ านวน 29,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โตะ๊/เครือ้งพมิพช์นดิส ีพรอ้มโตะ๊
คอมพวิเตอร ์จ านวน 1 ชดุ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โตะ๊/เครือ้งพมิพช์นดิส ีพรอ้มโตะ๊



คอมพวิเตอร ์จ านวน 1 ชดุ มคีณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
 - มหีน่วยประมวลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) มคีวามเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่ 3.1 GHz หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย
 - มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่
 - มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 หรอื
 M1439 Drive ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย
 - ม ีDVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

 Base-T หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง
 - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์
 - มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

เครือ่งพมิพ ์จ านวน 1 เครือ่ง
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600*600 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับการะดาษ A4 ไมน่อ้ยกวา่ 18 หนา้/นาที
- มคีวามเร็วในการพมิพส์สี าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกวา่ 18 หนา้ /นาท ี(

- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกา่ 128 MB

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ ชอ่ง
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base หรอื
ดกีวา่จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง หรอืสามารถใชง้านผา่นเครอืขา่ยไรส้าย Wi

 (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 150 แผน่ 
 - สามารถใชไ้ดก้บักระดาษ A4 ,letter,legal และ Custom 

พรอ้มโตะ๊ตัง้คอมพวิเตอร ์จ านวน 1 ตัว
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาการศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา
 (ตามบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ ์กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐพ.ศ. 2560
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งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม6,031,130 บาท
   งบด าเนนิงาน รวม3,567,130 บาท
   คา่ใชส้อย รวม495,110 บาท
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมารถรับ - สง่ เด็กนักเรยีนของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต โนนกอกจ านวน210,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมารถรับ-สง่ เด็กนักเรยีนของ ศพด. อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น



วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวนัที่
พฤษภาคม 2541 เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่42 ล าดับที ่2

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน114,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาท าความสะอาดศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กอบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษางานระดับกอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ ว 1452 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษระรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน จ านวน 76,110 บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนของ ศพด.อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศกึษา
งานระดับกอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0816.2/ว 3274 ขอ้ 9

โครงการจัดกจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ จ านวน 5,000  บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่
สงิหาคม 2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก  หนา้ที ่42 ล าดับที ่5

โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จ านวน 25,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่
สงิหาคม  2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก  หนา้ที ่42 ล าดับที ่1 46

โครงการพานอ้งทอ่งโลกกวา้ง จ านวน 30,000  บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดโครงการพานอ้งทอ่งโลกกวา้งของ ศพด. อบต โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลงวนัที่
 สงิหาคม 2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่43 ล าดับที ่6

โครงการเยาวชนวยัใสหา่งไกลยาเสพตดิ จ านวน 20,000 บาท



เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการเยาวชนวยัใสหา่งไกลยาเสพตดิ
โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลงวนัที่
 สงิหาคม 2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก หนา้ที ่44 ล าดับที ่14

โครงการสง่เสรมิสรา้งแรงจงูใจของเด็กเล็ก จ านวน 15,000  บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดโครงการสง่เสรมิพัฒนาการสรา้งแรงจงูใจของเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่
 สงิหาคม 2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก หนา้ที ่2 ล าดับที ่4

คา่วสัดุ รวม 3,072,020 บาท
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน1,602,720  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) ของ ร.ร.ประถมศกึษาในเขตต าบลโนนกอก
และศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลงวนัที่
พฤษภาคม  2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก หนา้ที ่119 ล าดับที ่4
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คา่อาหารกลางวนัเด็กนักเรยีน จ านวน938,100  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ อาหารกลางวนัใหเ้ก็บเด็กนักเรยีนของ ศพด.อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลงวนัที่
พฤษภาคม  2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก หนา้ที ่42 ล าดับที ่3

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดนุ ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ส าหรับรถรับ - สง่นักเรยีน
ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก



ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการราชการ
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัตกิาร
จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ ศและหนังสอืกรมบัญชกีลาง 
ที ่กค 0514/ว101 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2536

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ป้ายไวนลิ แผน่พับ
ป้ายประชาสมัพันธง์านตา่งๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553

และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 53,100บาท
เพือ่เป็นคา่จัดซือ้จัดหาวสัดเุครือ่งแตง่กายส าหรับเด็กนักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19

 มถินุายน 2561
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วสัดกุารศกึษา จ านวน368,100  บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ วสัดตุา่งๆ ดังนี้
1.คา่วสัดกุารศกึษา          จ านวน  300,900  บาท
2.คา่หนังสอืแบบเรยีนจ านวน   33,600   บาท
3.คา่อปุกรณ์การเรยีนจ านวน   33,600   บาท
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนระบวุตัถปุระสงค ์ ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19

มถินุายน  2561

งบลงทุน รวม 48,000 บาท
   คา่ครภุณัฑ์ รวม 48,000 บาท
   ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
จัดซือ้โทรทัศนส์ ีแอล อ ีด ีแบบ Smart TV จ านวน 38,000  บาท



เพือ่จา่ยป็นคา่จัดซือ้จัดหาโทรทัศน ์แอล อ ีด ีแบบ Smart TV รายละเอยีดดังนี้
1. ระดับความละเอยีด เป็นความละเอยีดของจอภาพ 1366x1080 พกิเซล
2. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดจอภาพขัน้ต า่ 32 นิว้
3. แสดงจอภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backight

4. ชอ่งตอ่ HDMI ไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่งสญัญาณ เพือ่การเชือ่มตอ่สญัญาณ และเสยีง
5. ชอ่งตอ่ USB ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่งสญัญาณ รองรับไฟลภ์าพ เพลง และภาพยนต์
6. มตีัวรับสญัญาณดจิติอล (DiGital) ในตัว
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับกอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (ตามบัญชคีรภัุณฑก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐพ.ศ. 2560

 - เป็นไปตามหนังสอืส านักงบประมาณ ที ่มท 0808.2/ว 4114 ลงวนัที ่18

ธันวาคม 2561 เรือ่งบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ ์ปี 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก หนา้ที ่155 ล าดับที ่38

49

ครภุณัฑอ์ ืน่
จัดซือ้ชัน้เก็บทีน่อนและกระเป๋าเด็ก จ านวน 10,000  บาท
เพือ่จัดซือ้ชัน้เก็บทีน่อนและกระเป๋าเด็ก ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโนนกอก (ราคาตามทอ้งตลาด)

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับกอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (ตามบัญชคีรภัุณฑก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว
ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดุ
 และครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกราจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐพ.ศ. 2560

งบเงนิอดุหนนุ รวม2,416,000 บาท
   เงนิอดุหนนุ รวม2,416,000 บาท
   เงนิอดุหนนุสว่นราชการ



     เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน2,416,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตพืน้ทีต่ าบลโนนกอก ดังนี้
1.อดุหนุนโครงการแขง่ขนัศลิปหตัถกรรมกลุม่โรงเรยีนประถมศกึษาในเขตพืน้ที่
ต าบลโนนกอก จ านวน 50,000 บาท
2.อดุหนุนอาหารกลางวนัโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตพืน้ทีต่ าบลโนนกอก
จ านวน 2,316,000 บาท
3.อดุหนุนโครงการอบรมจรยิธรรมนักเรยีนกลุม่โรงเรยีนประถมศกึษา
ในเขตพืน้ทีต่ าบลโนนกอก จ านวน 50,000 บาท
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว
9616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ที ่119 ล าดับที ่2,3 และเพิม่เตมิ
ครัง้ที ่5 หนา้ที ่20 ขอ้ที ่2
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งานระดบัมธัยมศกึษา รวม  60,000 บาท
   งบเงนิอดุหนนุ รวม  60,000 บาท
   เงนิอดุหนนุ รวม  60,000 บาท
   เงนิอดุหนนุสว่นราชการ

จ านวน 35,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรยีนโนนกอกวทิยา ในการด าเนนิโครงการพีส่อนนอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับมัธยมศกึษา
ทางการศกึษาจากหน่วยงานอืน่อยา่งมปีระสทิธภิาพ จ านวน 25,000 บาท
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
ต าบลโนนกอก หนา้ที ่58 ขอ้ที ่16

โครงการเพิม่ศักยภาพนักเรยีนใหส้ามารถศกึษาตอ่หรอืวดัผลทางการศกึษาจากหน่วยงานอืน่จ านวน 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรยีนโนนกอกวทิยา ในการด าเนนิโครงการเพิม่ศักยภาพ
นักเรยีนใหส้ามารถศกึษาตอ่หรอืวดัผลทางการศกึษาจากหน่วยงานอืน่อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

โครงการพีส่อนนอ้ง

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

อดุหนุนโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตพืน้ทีต่ าบลโนนกอก



ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับมัธยมศกึษา
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก  เพิม่เตมิครัง้ที ่5 หนา้ที ่21 ขอ้ที ่1
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งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม1,381,020 บาท
   งบบคุลากร รวม1,175,520 บาท
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม1,175,520 บาท
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน705,420 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล กองสาธารณสขุ
และสิง่แวดลอ้ม จ านวน 2 อตัรา ไดแ้ก่
1.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
2.นักวชิาการสขุาภบิาล
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม ทีม่สีทิธไิดรั้บตามระเบยีบ ค าสัง่ และหนังสอืสัง่การก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ

แผนงานสาธารณสขุ



- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวนณ
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน370,680 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและนักงานจา้งท่ัวไป
กองสาธารณสขุ จ านวน 2 อตัรา ไดแ้ก่
1.พนักงานขบัรถบรรทกุขยะ
2.พนักงานขบัรถกูช้พี
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวนัที ่29

กนัยายน 2558 และหนังสอื ส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท
0809.5/ ว 36 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2558

52

เงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้ง จ านวน57,420 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้ง ตามระเบยีบ หนังสอืสัง่การ
เรือ่ง การใหพ้นักงานและลกูจา้งไดรั้บเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวนัที ่29

กนัยายน 2558 และหนังสอื ส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท
0809.5/ ว 36 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2558

งบด าเนนิงาน รวม200,000 บาท
   คา่ตอบแทน รวม160,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตามรายการ  ดังนี้
1. คา่ตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ใหก้บัพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พนักงานจา้งตามสทิธิ์
ทีไ่ดรั้บการประเมนิ และตามทีก่ฏหมายก าหนดใหจ้า่ยได ้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบัิตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวนัที่



29  กนัยายน 2557 เรือ่ง แนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษอนัมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
รายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน150,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 1562  ลงวนัที่
พฤษภาคม 2550 เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดรายจา่ยอืน่ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนักงานสว่นต าบล และพนักงานจา้งกองสาธารณสขุจ านวน30,000 บาท
และสิง่แวดลอ้ม
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีม คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมัมนา คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ คา่เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการเดนิทาง
ไปราชการ พนักงานสว่นต าบล และพนักงานจา้งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกับสาธารณสขุ
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 

คา่วสัดุ รวม 10,000 บาท
     วสัดสุ านักงาน จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน  มรีายการดังนี้
1.ประเภทวสัดคุงทน ไดแ้ก ่วสัดสุ ิง่ของทีโ่ดยลักษณะคงทนแตต่ามปกตมิอีายใุชง้าน
 ไมย่นืนานหรอืเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิการช ารดุเสยีหายไมส่ามารถซอ่มแซมได ้
ดังเดมิหรอืซอ่มแลว้ไมคุ่ม้คา่ ไดแ้ก ่เครือ่งคดิเลขเครือ่งเจาะกระดาษ ไมบ้รรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง ไดแ้ก ่กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมกึเครือ่งถา่ยเอกสาร
สมดุ ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญช ีแบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงนิและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน สาธารณสขุ  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกับสาธารณสขุ
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช



บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกรมบัญชี
กลางที ่กค 0514/ว 1011 ลงวนัที ่27 กนัยายน 2536

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
   คา่ครภุณัฑ์ รวม 5,500 บาท
   ครภัุณฑส์ านักงาน
จัดซือ้โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ จ านวน5,500 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อีส้ านักงาน จ านวน 1 ชดุ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว
ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดคุรภัุณฑ์
ตามหลักเกณฑก์ารจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ระเบยีบกรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการพัสดขุองการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และหนังสอืงบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว60 ลงวนัที่
มนีาคม 2560 54

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ รวม2,244,000 บาท
   งบด าเนนิงาน รวม1,884,000 บาท
   คา่ใชส้อย รวม1,379,000 บาท
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาพนักงานกูช้พี  อบต.โนนกอก จ านวน528,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาพนักงานประจ ารถกูช้พี อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและ
สาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452

 ลงวนัที ่27  พฤษภาคม 2541 เรือ่ง และหนังสอืกระทรวง
มหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2553

คา่จา้งเหมาพนักงานประจ ารถขยะ จ านวน456,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาพนักงานประจ ารถขยะ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452

 ลงวนัที ่27  พฤษภาคม 2541 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน5,000 บาท
ประเภทคา่จา้งเหมาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ตัง้ไว ้5,000 บาท เพือ่เป็นคา่จา้งเหมา
ตรวจวดัคณุภาพน ้า เพือ่การอปุโภค - บรโิภค
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
โดยถอืปฏบัิตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553



- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวนัที่
พฤษภาคม 2541 

   รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดรายจา่ยอืน่ๆ
1. โครงการคคูลองสวยน ้าใส จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการคคูลองสวยน ้าใส
โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ สือ่ประชาสมัพันธ ์คา่วสัดอุืน่ๆและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก  หนา้ที ่141 ล าดับที ่2 55

2. โครงการอบรมสง่เสรมิการออกก าลังกายร าไมพ้อง จ านวน15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการอบรมสง่เสรมิการออกก าลังกาย
ร าไมพ้อง หมูท่ี1่,4,5,7 และ10

โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ สือ่ประชาสมัพันธ ์คา่วสัดอุืน่ๆและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก  หนา้ที ่142 ล าดับที ่6

3. โครงการอบรมใหค้วามรูส้รา้งจติส านกึดา้นสิง่แวดลอ้มจ านวน30,000 บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการอบรมใหค้วามรู ้สรา้งจติส านกึดา้น
สิง่แวดลอ้ม โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการคา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่ยานพาหนะสือ่ประชาสมัพันธ ์คา่วสัดุ
ประกอบการฝึกอบรม คา่วสัดอุืน่ๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก  เพิม่เตมิครัง้ที ่5 หนา้ที ่6  ขอ้ที ่2

4. โครงการบรหิารจัดการขยะแบบบรูณาการ จ านวน30,000 บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในชมุชน
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก  หนา้ที ่116  ขอ้ที ่5

5. โครงการสง่เสรมิการออกก าลังกายเตน้แอโรบคิ จ านวน50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสง่เสรมิการออกก าลังกายเตน้แอโรบคิโดยมคีา่
ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ สมนาคณุวทิยากร และคา่วสัดอุืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลงวนัที่
สงิหาคม  2555 เรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่ง  ๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ที ่60  ล าดับที ่4 56

6. โครงการสรา้งพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนัุขบา้ในระดับทอ้งถิน่จ านวน75,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการสรา้งพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนัุขบา้
ในระดับทอ้งถิน่ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยคา่ป้ายโครงการ คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลงวนัที่
สงิหาคม  2555 เรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก  เพิม่เตมิครัง้ที ่5 หนา้ที ่6  ขอ้ที ่1

7. โครงการอบรมฟ้ืนฟศูักยภาพทมีกูช้พี จ านวน70,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟศูักยภาพทมีกูช้พี
ต าบลโนนกอก โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ คา่สมนาคณุวทิยากร
 คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่คา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก  หนา้ที ่60  ล าดับที ่2

8. โครงการอบรมใหค้วามรู ้รณรงค ์ป้องกนัโรคเอดส์ จ านวน30,000 บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการอบรมใหค้วามรูร้ณรงคป้์องกนัโรคเอดส์
โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการคา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหารวา่ง
 และเครือ่งดืม่คา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล



 โนนกอก  หนา้ที ่60  ล าดับที ่1
คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน80,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุ รักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิ วสัด ุครภัุณฑ ์และทรัพยส์นิ
อืน่ๆ ของ อบต. เชน่ รถบรรทกุขยะ รถกูช้พีฉุกเฉนิ (EMS) เครือ่งคอมพวิเตริ์ ฯลฯ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที่
มนีาคม  2560 
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คา่วสัดุ รวม505,000 บาท
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน50,000 บาท
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะ และขนสง่ เชน่ ยางรถยนต ์แบตเตอรี่

 และวสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน400,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ส าหรับรถยนตก์ูช้พี รถบรรทกุขยะ
และรถขดุตักตนีตะขาบ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วย พ.ศ. 

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่9)และพระราช
บัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จ านวน50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรท์างการแพทย ์เชน่ น ้ายาเคมพีน่หมอกควนั หรอื
พน่ฝอยละออง เพือ่ระงับและป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกและวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ
และสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 1891.3/ว 3362 ลงวนัที่
19 สงิหาคม 2555 เรือ่ง การด าเนนิการป้องกนัและควบคมุการระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน5,000 บาท
เพือ่จา่ยป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ แป้นพมิพ ์แผน่ดสิก ์ผงหมกึ
ส าหรับเครือ่งปริน้เตอร ์และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสขุ งานบรกิาร
สาธารณสขุและสาธารณสขุอืน่



- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่9)

พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งบเงนิอดุหนนุ รวม360,000 บาท
   เงนิอดุหนนุ รวม360,000 บาท
   เงนิอดุหนนุสว่นราชการ
อดุหนุนกองทนุหลักประกนัสขุภาพต าบลโนนกอก จ านวน160,000 บาท
เพือ่อดุหนุนกองทนุหลักประกนัสขุภาพต าบลโนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  หนา้ที ่121  ล าดับที ่1

เงนิอดุหนนุกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์
โครงการตามพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ จ านวน200,000 บาท
เพือ่อดุหนุนโครงการตามพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและสาธารณสขุอืน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิครัง้ที ่5 หนา้ที ่22  ขอ้ที ่1
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งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม947,600 บาท
งบบคุลากร รวม804,600 บาท
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม804,600 บาท
 เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน520,260 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล กองสวสัดกิารสงัคม จ านวน 2 อตัรา ดังนี้
1.ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม
2.เจา้พนักงานพัฒนาชมุชน
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน จ านวน 12,780 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวและเงนิเพิม่ตามคณุวฒุใิหแ้กพ่นักงาน
สว่นทอ้งถิน่ทีม่สีทิธไิดรั้บตามระเบยีบ ค าสัง่ และหนังสอืสัง่การก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที่
30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการ
บรหิารงานบคุคล ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิม่การครองชพี
ชัว่คราวของขา้ราชการ และลกูจา้งประจ าสว่นราชการ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม ทีม่สีทิธิ
ไดรั้บตามระเบยีบ ค าสัง่ และหนังสอืสัง่การก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน229,560 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ กองสวสัดกิารสงัคม
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์

แผนงานสงัคมสงเคราะห์



- เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที5่) ลงวนัที ่29 ก ย
และหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5 ว ลงวนัที่ ส ค60

งบด าเนนิงาน รวม133,000 บาท
   คา่ตอบแทน รวม 20,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตามรายการ  ดังนี้
1. คา่ตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ใหก้บัพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พนักงานจา้งตามสทิธิ์
ทีไ่ดรั้บการประเมนิ และตามทีก่ฏหมายก าหนดใหจ้า่ยได ้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบัิตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวนัที่
29  กนัยายน 2557 เรือ่ง แนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษอนัมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
รายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาเลา่เรยีนบตุรของพนักงานสว่นทอ้งถิน่
ตามสทิธทิีไ่ดรั้บและตามทีก่ฏหมายก าหนดใหจา่ยได ้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0809.3/ว 1013

ลงวนัที ่18  กมุภาพันธ ์ 2559

คา่ใชส้อย รวม 65,000 บาท
   รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดรายจา่ยอืน่ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีม คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมัมนา คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ คา่เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการเดนิทาง
ไปราชการ พนักงานสว่นต าบล และพนักงานจา้งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 
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คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม บ ารงุครภัุณฑต์า่งๆ ของ อบต. เชน่เครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1555

ลงวนัที ่22  มนีาคม  2560

คา่วสัดุ รวม 29,000 บาท
     วสัดสุ านักงาน จ านวน13,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา สิง่พมิพ์
ทีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืการจา้ง และวสัดอุืน่ๆทีเ่กยีวขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ ป้ายไวนลิ แผน่พับ ป้ายประชาสมัพันธ์จ านวน6,000 บาท
งานตา่งๆ ของอบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ แผน่ดสิก ์แป้นพมิพ ์และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560
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   คา่สาธารณูปโภค รวม 19,000 บาท



คา่ไฟฟ้า จ านวน19,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของรา้นคา้ชมุชนบา้นสระ หมูท่ี ่7 ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ
ของ อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3523

ลงวนัที ่20  มถินุายน พ.ศ. 2559  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะคา่ใชส้อย
วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
คา่ครภุณัฑ์ รวม 10,000 บาท
ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์
จัดซือ้เครือ่งปริน้เตอรส์ ีจ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 10,000 บาท
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600*600 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับการะดาษ A4 ไมน่อ้ยกวา่ 18 หนา้/นาที
- มคีวามเร็วในการพมิพส์สี าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกวา่ 18 หนา้ /นาท ี(

- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกา่ 128 MB

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ ชอ่ง
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base หรอื
ดกีวา่จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง หรอืสามารถใชง้านผา่นเครอืขา่ยไรส้าย Wi

 (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 150 แผน่ 
 - สามารถใชไ้ดก้บักระดาษ A4 ,letter,legal และ Custom 

พรอ้มโตะ๊ตัง้คอมพวิเตอร ์จ านวน 1 ตัว
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์
 (ตามบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ ์กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิาร
ราชการทอ้งถิน่ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐพ.ศ. 2560
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งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม1,023,000 บาท
   งบด าเนนิงาน รวม1,003,000 บาท
   คา่ใชส้อย รวม773,000 บาท



   รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบัิตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะหมวดรายจา่ยอืน่ๆ
1. โครงการ "น ้าคอืชวีติ" ศาสตรพ์ระราชาสูแ่ปลงเกษตรผสมผสานจ านวน30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการ "น ้าคอืชวีติ" ศาสตรพ์ระราชา
สแูปลงเกษตรผสมผสาน โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ
คา่จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิ คา่วสัดอุืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิครัง้ที ่5 หนา้ที ่4  ขอ้ที ่3

2. โครงการจัดงานวนัผูส้งูอายุ จ านวน100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจัดงานวนัผูส้งูอายุ
โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้าย คา่จัดสถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร ในการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน
การจัดการแขง่ขนักฬีาและสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565)  หนา้ที ่57  ขอ้ที ่1

3. โครงการจัดงานวนัสตรสีากล จ านวน65,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจัดงานวนัสตรสีากล
โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้าย คา่จัดสถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่วสัดอุืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน
การจัดการแขง่ขนักฬีาและสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565)  หนา้ที ่57  ขอ้ที ่2
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4. โครงการจัดนทิรรศการออกรา้นงานพระไกรสงิหนาท จ านวน18,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจัดนทิรรศการออกรา้น
งานพระไกรสงิหนาท โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายประชาสมัพันธ์
คา่จัดตกแตง่สถานที ่เต็นท ์โตะ๊ เกา้อี ้ประดับผา้ คา่วสัดอุปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการจัดกจิกรรม



ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน
การจัดการแขง่ขนักฬีาและสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  หนา้ที ่64  ขอ้ที ่23

5. โครงการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสผูม้รีายไดน้อ้ย จ านวน20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส ผูม้รีายไดน้อ้ยในพืน้ทีต่ าบลโนนกอก ทีพ่งึจา่ย
ไดต้ามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีร่ะเบยีบกฎหมายก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชน
ตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิครัง้ที ่5 หนา้ที ่4  ขอ้ที ่1

6. โครงการสง่เสรมิอาชพีแกเ่ด็ก สตร ีผูพ้กิาร และผูส้งูอายุจ านวน20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการสง่เสรมิอาชพีใหแ้กเด็ก สตรี
ผูพ้กิาร และผูส้งูอาย ุโดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้าย คา่สมนาคณุวทิยากร
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ และคา่วสัดอุปุกรณ์อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการสง่เสรมิอาชพี
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)   หนา้ที ่111  ขอ้ที ่1
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7. โครงการอบรมคา่ยจรยิธรรมแกเ่ยาวชน และประชาชนต าบลโนนกอกจ านวน50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการอบรมคา่ยจรยิธรรมแกเ่ยาวชน
และประชาชนต าบลโนนกอก โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้ายโครงการ
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่คา่สมนาคณุวทิยากร
และคา่วสัดอุปุกรณ์อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์



- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)   หนา้ที ่64  ขอ้ที ่24

8. โครงการอบรมใหค้วามรู ้ พัฒนาศักยภาพกลุม่สตรี จ านวน200,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพกลุม่สตรี
โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้าย คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่
คา่สมนาคณุวทิยากร คา่จา้งเหมารถโดยสาร คา่เชา่ทีพั่กและคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561-2565)  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก  หนา้ที ่58 ขอ้ที ่4

9. โครงการอบรมใหค้วามรู ้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบ่า้นจ านวน240,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมูบ่า้น โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ป้าย คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่
คา่สมนาคณุวทิยากร คา่จา้งเหมารถโดยสาร คา่เชา่ทีพั่กและคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
 โนนกอก หนา้ที ่57  ขอ้ที ่3
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10. โครงการอบรมใหค้วามรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอบรมเศรษฐกจิพอเพยีงโดยมคีา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย คา่ป้าย คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุวทิยากร
และคา่อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก



(พ.ศ.2561-2564)   หนา้ที ่111  ขอ้ที ่3
11. โครงการออกเยีย่มบา้นผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาสทีย่ากไร ้จ านวน10,000 บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการออกเยีย่มบา้นผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาสทีย่ากไร ้
ในพืน้ทีต่ าบลโนนกอก คา่วสัดอุืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ทีร่ะบยีบ กฏหมายก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคม
และสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชน
ตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิแผนครัง้ที ่5 หนา้ที ่4  ขอ้ที ่2

คา่วสัดุ รวม230,000 บาท
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน60,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานกอ่สรา้งซอ่มแซมทีอ่ยูอ่าศัยใหก้บัผูย้ากไร ้เชน่ ไม ้
อฐิบล็อค ปนู ทราย หนิ ตะป ูและวสัดอุืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคมฯ
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย
 ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19  มนีาคม 2561  และหนังสอืกระทรวง
มหาดไทย ที ่ มท  0808.2/ว  0444  ลงวนัที ่ 24 มกราคม 2561

วสัดอุืน่ จ านวน170,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุนัหนาวส าหรับผูส้งูอาย ุผูย้ากไร ้และ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิารสงัคมฯ
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 หนังสอืกระทรวง
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19  มนีาคม 2561  และ
หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท  0808.2/ว  0444  ลงวนัที ่ 24 
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งบเงนิอดุหนนุ จ านวน20,000 บาท
เงนิอดุหนนุ จ านวน20,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ
อดุหนุนสว่นราชการ จ านวน20,000 บาท
เพือ่อดุหนุนโครงการเชดิชเูกยีรตหิมูบ่า้นพัฒนาอดุมการณ์แผน่ดนิธรรมแผน่ดนิทอง
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหอ้ าเภอเกษตรสมบรูณ์ หรอื
ส านักงานพัฒนาชมุชนอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559



- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว
9616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2553
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งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม3,176,340 บาท
   งบบคุลากร รวม2,222,340 บาท
   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม2,222,340 บาท
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน1,153,920 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบลกองชา่ง จ านวน 4 อตัรา ไดแ้ก่
1.ผูอ้ านวยการกองชา่ง
2.วศิวกรโยธา
3.นายชา่งโยธา  จ านวน 2 อตัรา
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ

แผนงานเคหะและชุมชน



ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่งทีม่สีทิธไิดรั้บตามระเบยีบ
ค าสัง่ และหนังสอืสัง่การก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน917,400 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ กองชา่ง จ านวน 6 อตัรา ไดแ้ก่
1.ผูช้ว่ยชา่งโยธา
2.ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า
3.ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีป่ระปา
4.ผูช้ว่ยชา่งเขยีนแบบ
5.ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีธ่รุการ
6.พนักงานขบัเครือ่งจักกลขนาดหนัก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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เงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้ง จ านวน109,020 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่ของพนักงานจา้งตามภารกจิ กองชา่ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวนัที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน รวม954,000 บาท
   คา่ตอบแทน รวม142,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน60,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตามรายการ  ดังนี้
1. คา่ตอบแทนวศิวกรรองรับแบบ ทีอ่บต.ออกค าสัง่และมรีะเบยีบการเบกิจา่ยที่
ก าหนดไว ้จ านวน 50,000 บาท 

2. คา่ตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ใหก้บัพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พนักงานจา้งตามสทิธิ



ทีไ่ดรั้บการประเมนิ และตามทีก่ฏหมายก าหนดใหจ้า่ยได ้จ านวน 10,000 บาท
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบัิตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวนัที่
29  กนัยายน 2557 เรือ่ง แนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษอนัมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
รายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่เชา่บา้น จ านวน42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นส าหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่ทีม่สีทิธเิบกิคา่เชา่บา้น กองชา่ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทองถิน่ พ.ศ. 2548 และปรับปรงุ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน40,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของพนักงานสว่นต าบล กองชา่ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวนัที่
18  กมุภาพันธ ์ 2559 เรือ่งการเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร
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   คา่ใชส้อย รวม560,000 บาท
   รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวดรายจา่ยอืน่ๆ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน60,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีม คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมัมนา คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ คา่เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการเดนิทาง
ไปราชการ พนักงานสว่นต าบล และพนักงานจา้งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน500,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม บ ารงุครภัุณฑต์า่งๆ เชน่รถขดุตักตนีตะขาบ
เครือ่งคอมพวิเตอร ์คา่ซอ่มแซมบ ารงุส ิง่กอ่สรา้งตา่งๆ  เชน่ คา่ครภัุณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบประปาผวิดนิ ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนดนิตา่งๆ
ประปาบอ่บาดาล หอประปาทีท่ าการ อบต. หอกระจายขา่วประจ าหมูบ่า้น



ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดุ
และครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

คา่วสัดุ รวม172,000 บาท
วสัดสุ านักงาน จ านวน14,000 บาท
เพือ่เป้นคา่จัดซือ้ จัดหาสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ กองชา่ง เชน่ กระดาษ ปากกา
แฟ้ม สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไปฯ
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดุ
และครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน120,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ คอ้น ไม ้เหล็ก ปนู ทราย หนิ ทอ่น ้าพวีซีี
วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกจิการประปา ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไปฯ
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดุ
และครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 71

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส าหรับขนยา้ยรถขดุตักตนีตะขาบ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดุ
และครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ แผน่ดสิก ์แป้นพมิพ ์เมา้ท ์ตลับผงหมกึ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดุ
และครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

   คา่สาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คา่ไฟฟ้า จ านวน80,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าระบบประปาผวิดนิทีอ่ยูใ่นเขตรับผดิชอบของ อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัเคหะและชมุชน



- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3523

ลงวนัที ่20  มถินุายน พ.ศ. 2559  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบ
การพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและ
สาธารณูปโภค
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งานไฟฟ้าถนน จ านวน935,000 บาท
   งบด าเนนิงาน จ านวน100,000 บาท
   คา่วสัดุ จ านวน100,000 บาท
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้า เชน่ หลอดไฟ สายไฟ สตารท์เตอร ์ฟิว ฯลฯ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27  มถินุายน พ.ศ. 2559  เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็น
วสัดแุละครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

งบเงนิอดุหนนุ รวม835,000 บาท
   เงนิอดุหนนุ รวม835,000 บาท
   เงนิอดุหนนุกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน 85,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี ่7 เริม่จาก
บา้นนายไพ  แสนตร ีรายละเอยีดตามแบบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานไฟฟ้าถนน  งานพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ 119 ขอ้ 19

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร บา้นโนนสขุสนัต์ หมูท่ี่จ านวน250,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บา้นโนนสขุสนัต ์หมูท่ี ่9 จากทีน่า



นายนันทเนตร  วสิทุธพิงษ์ - ทีน่ายชวน แกว้เมอืงกลาง ระยะทาง 4,000 เมตร
รายละเอยีดตามแบบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ 121 ขอ้ 28

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร สายหว้ยหมี บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร บา้นสระ หมูท่ี ่6,7,8,10 ระยะทาง
2,000 เมตร รายละเอยีดตามแบบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ 126 ขอ้ 44

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร สายหว้ยหมี บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรสายกดุตาแล บา้นสระ หมูท่ี่
 ระยะทาง 2,000 เมตร รายละเอยีดตามแบบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ 126 ขอ้ 44 73

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร สายหนองกระทุม่ วดัป่าสระแกว้ บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรสายหนองกระทุม่ บา้นสระ หมูท่ี่
 ระยะทาง 1000 เมตร รายละเอยีดตามแบบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ 126 ขอ้ 45

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี ่10 เริม่จาก
บา้นนายจติร  ผลมาตร รายละเอยีดตามแบบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ 20 ขอ้ 17 จดุที ่2

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่ เร ิม่จากบา้นจ านวน100,000 บาท
นายเสงีย่ม  คุม้โนนชยั - บา้นนายเม็ด  วงัสระ รายละเอยีดตามแบบการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ 20 ขอ้ 17 จดุที ่1

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร บา้นโนนเห็ดไคล หมูท่ี่จ านวน100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตรบา้นโนนเห็ดไคล หมูท่ี ่5 เริม่จากบา้น
นายโกวทิ  ภริมไกรภักดิ ์- ทีน่านายเพ็ง นามโนนเขวา ระยะทาง 2,000 เมตร
รายละเอยีดตามแบบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน



 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ 15 ขอ้ 3

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู รวม 20,000 บาท
   งบด าเนนิงาน รวม 20,000 บาท
   คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาก าจัดสิง่ปฏกิลูทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบรหิาร
สว่ต าบลโนนกอก เชน่คา่ดดูสิง่ปฏกิลู รือ้ส ิง่ปฏกิงูรางระบายน ้าหรอืสิง่ปฏกิลูอืน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏกิลู
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวนัที่
27  พฤษภาคม  2541 เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่จา้งเหมาบรกิารขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 74

งานกฬีาและนนัทนาการ รวม1,105,000 บาท
งบด าเนนิงาน รวม1,105,000 บาท
   คา่ใชส้อย รวม1,055,000 บาท
   รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบัิตริาชการทีไ่มเ่ขา้หมวดรายจา่ยอืน่ๆ
1. โครงการแขง่ขนักฬีาชมุชนสมัพันธต์ าบลโนนกอก จ านวน200,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดแขง่ขนักฬีาชมุชนสมัพันธต์ าบลโนนกอก ใหแ้ก ่ประชาชน
เยาวชน จ านวน  10  หมูบ่า้น ส าหรับเป็นคา่วสัด ุอปุกรณ์กฬีา คา่จัดสถานที่
คา่กรรมการตัดสนิ คา่อาหาร คา่เงนิรางวลั ของรางวลั และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่
สงิหาคม 2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวนัที่
3  สงิหาคม  2547 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก  หนา้ที ่66 ขอ้ที ่30

2. โครงการแขง่ขนักฬีาทอ้งถิน่สมัพันธอ์ าเภอเกษตรสมบรูณ์จ านวน400,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดการแขง่ขนักฬีาทอ้งถิน่สมัพันธอ์ าเภอเกษตรสมบรูณ์ ส าหรับเป็นคา่
วสัด ุอปุกรณ์กฬีา คา่จัดสถานที ่คา่กรรมการตัดสนิ คา่อาหาร คา่เงนิรางวลั
ของรางวลั และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่

แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ



10 สงิหาคม 2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวนัที่
3  สงิหาคม  2547 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก  หนา้ที ่53 ขอ้ที ่32
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3. โครงการแขง่ขนักฬีานักเรยีนประถมศกึษาของกลุม่โรงเรยีนต าบลโนนกอกจ านวน55,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดแขง่ขนักฬีานักเรยีนประถมศกึษาของกลุม่โรงเรยีนต าบลโนนกอก
 ส าหรับเป็นคา่วสัด ุอปุกรณ์กฬีา คา่จัดสถานที ่คา่กรรมการตัดสนิคา่อาหาร
 คา่เงนิรางวลั ของรางวลั และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ ส ค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวนัที่ ส ค
2547 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หนา้ที ่ 119 ขอ้ที ่5

4. โครงการแขง่ขนักฬีาผูน้ าสมัพันธ์ จ านวน40,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดการแขง่ขนักฬีาผูน้ าสมัพันธต์ าบลโนนกอก ส าหรับเป็นคา่
วสัด ุอปุกรณ์กฬีา คา่จัดสถานที ่คา่กรรมการตัดสนิ คา่อาหาร คา่เงนิรางวลั
ของรางวลั และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวนัที่ ส ค
2547 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หนา้ที ่ 66 ขอ้ที ่31

5. โครงการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น บา้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น บา้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 ต าบลโนนกอก
ส าหรับเป็นคา่วสัด ุอปุกรณ์กฬีา คา่จัดสถานที ่คา่กรรมการตัดสนิ คา่อาหาร



คา่เงนิรางวลั ของรางวลั และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ ส ค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวนัที่
3  สงิหาคม  2547 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิครัง้ที ่5  หนา้ที ่22 ขอ้ที ่1
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6. โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล "โนนกอกคัพ" จ านวน50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดแขง่ขนักฬีาฟตุซอล อบต.โนนกอก ส าหรับเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์กฬีา
คา่จัดสถานที ่คา่กรรมการตัดสนิ คา่อาหาร คา่เงนิรางวลั คา่ของรางวลั และอืน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ ส ค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวนัที่ ส ค
2547 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564)  หนา้ที ่65 ขอ้ที ่28

7. สง่ทมีกฬีา อบต.โนนกอก เขา้รว่มแขง่ขนั จ านวน250,000 บาท
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่ทมีกฬีา อบต.โนนกอก เขา้รว่มการแขง่ขนัในระดับตา่งๆ
และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ ส ค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวนัที่ ส ค
2547 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564)  หนา้ที ่66 ขอ้ที ่29

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษา และซอ่มแซมทรัพยส์นิของ อบต. และคา่ซอ่มแซม
ทีจ่ าเป็นอน่ๆ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที่
####



   คา่วสัดุ รวม 50,000 บาท
     วสัดกุฬีา จ านวน50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ จัดหาอปุกรณ์กฬีา ส าหรับท าการแขง่ขนั
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดุ
และครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ รวม218,000 บาท
   งบด าเนนิงาน รวม218,000 บาท
   คา่ใชส้อย รวม218,000 บาท
   รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบัิตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะหมวดรายจา่ยอืน่ๆ
1. โครงการแขง่ขนัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ จ านวน20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดการแขง่ขนัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยจ าเป็น
ในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564)  หนา้ที ่51 ล าดับที ่21

2. โครงการจัดงานประเพณีฉลองรปูป้ันพระครเูกษมธรรมโฆษิต หมู่จ านวน5,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีฉลองรปูป้ันพระครเูกษมธรรมโฆษิต บา้นกเจา่ หมูท่ี่
ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่46 ล าดับที ่4

3. โครงการจัดงานประเพณีฉลองรปูป้ันหลวปู่ ผา บา้นเมอืงกลาง หมูท่ี่จ านวน5,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีฉลองรปูป้ันหลวงปู่ ผา บา้นเมอืลกลาง หมูท่ี่
ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่



 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่46 ล าดับที ่1
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4. โครงการจัดงานประเพณีรดน ้าขอพรผูส้งูอาย ุหมูท่ี ่1,9จ านวน3,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีรดน ้าขอพรผูส้งูอาย ุบา้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่ และ
บา้นโนนสขุสนัต ์หมูท่ี ่9 ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการ
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่49 ล าดับที ่14

5. โครงการจัดงานประเพณีร าบวงสรวงศาลมะนาว หมูท่ี1่0จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีร าบวงสรวงศาลมะนาว บา้นสระ หมูท่ี ่10 

ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่49 ล าดับที ่16

6. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน60,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลโนนกอก ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยที่
จ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่51 ล าดับที ่22
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7. โครงการจัดงานประเพณีสรงน ้าพระประธาน 3 ปรางค ์หมู่จ านวน2,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีสรงน ้าพระประธาน 3 ปรางค ์บา้นโสกเชอืก หมูท่ี่
ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่52 ล าดับที ่26

8. โครงการจัดงานประเพณีสรงน ้าพระเจา้อุย้ บา้นโนนสขุสนัต์ หมูท่ี่จ านวน8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีสรงน ้าพระเจา้อุย้ บา้นโนนสขุสนัต ์หมูท่ี ่9 

ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่49 ล าดับที ่13

9. โครงการจัดงานประเพณีสรงน ้าพระธาตบุา้นเปือย หมูท่ี่จ านวน8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีสรงน ้าพระธาตบุา้นเปือย หมูท่ี ่4
ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่47 ล าดับที ่7
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10. โครงการจัดงานประเพณีสรงน ้าพระภกูระแต หมูท่ี ่2จ านวน10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีสรงน ้าพระภกูระแต บา้นนกเจา่ หมูท่ี ่2
ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่46 ล าดับที ่3

11. โครงการจัดงานประเพณีสรงน ้ารอยพระบาท หมูท่ี5่ จ านวน8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีสรงน ้ารอยพระบาท บา้นโนนเห็ดไคล หมูท่ี่
ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่48 ล าดับที ่9

12. โครงการจัดงานรดน ้าขอพรผูส้งูอาย ุหมูท่ี ่2 จ านวน3,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีรดน ้าขอพรผูส้งูอาย ุบา้นนกเจา่ หมูท่ี ่2
ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่47 ล าดับที ่5
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13 โครงการจัดงานประเพณีถวายเทยีนพรรษา จ านวน25,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีถวายเทยีนพรรษา ในวนัเขา้พรรษาประจ าปี
ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่52 ล าดับที ่25

14. โครงการจัดงานประเพณีร าบวงสรวงทา่ศาล หมูท่ี ่10จ านวน8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีร าบวงสรวงทา่ศาล บา้นสระ หมูท่ี ่10 

ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่50 ล าดับที ่17

15. โครงการจัดงานประเพณีเทศมหาชาตชิาดก จ านวน23,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีเทศมหาชาตชิาดก บา้นสระ หมูท่ี ่10 

ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่50 ล าดับที ่19
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16. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่ บา้นต าบลโนนกอกจ านวน20,000 บาท



เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่ บา้นต าบลโนนกอก หมูท่ี ่1-10 

ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจั่ดขึน้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา้ที ่49 ล าดับที ่15
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งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน รวม4,927,920 บาท
งบลงทุน รวม4,927,920 บาท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา



   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม4,927,920 บาท
    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
1. โครงการกอ่สรา้งซุม้ประตโูขงเฉลมิพระเกยีรตเิขา้สูห่มูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน 499,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งซุม้ประตโูขงเฉลมิพระเกยีรตเิขา้สูห่มูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่
7,8 และ 10 ตามแบบที ่อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่111 ขอ้ที ่173

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค
2. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นโนนสขุสนัต์ หมูท่ี่จ านวน 151,500 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นโนนสขุ
สนัต ์หมูท่ี ่9 เริม่จากบา้นนางสม  เครือ่งพาท ี- บา้นนายบญุยม พลชาล ีขนาดกวา้ง
2.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่9 ขอ้ที่

3. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นโนนเห็ดไคล หมูท่ี่จ านวน 499,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นโนนเห็ด
ไคล หมูท่ี ่5 เริม่จากบา้นนางรัชน ี ลลีาเมอืง - ทีน่ายทองทัพ  พรหมาศ ขนาดกวา้ง
5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่
ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่6 ขอ้ที่
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4. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน 249,240 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ
หมูท่ี ่10 จ านวน 3 จดุ ดังนี้
จดุที ่1 เริม่จากบา้นนายบัญชา วญิญายง - บา้นนายพทัิกษ์ ภมูชินะกจิ ขนาดกวา้ง
3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 300 เมตร



จดุที ่2 เริม่จากบา้นนายแสง ชาตพิโหล - บา้นนายทวชั ศรเีมอืง ขนาดกวา้ง
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 75 ตารางเมตร
จดุที ่3 เริม่จากบา้นนางหนูพศิ วงัสระ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 27 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 81 ตารางเมตร หรอืมพีืน้ทีร่วมกนัทัง้สาม
จดุไมน่อ้ยกวา่ 456 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่10 ขอ้ที่

5. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน 370,200 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ
หมูท่ี ่6 เริม่จากถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเดมิ - โคกดนิแดง ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว
136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 680 ตารางเมตร
พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่7 ขอ้ที่

6. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน74,280 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ
หมูท่ี ่7 เริม่จากบา้นนายบญุเกดิ โคตรโนนกอก - บา้นนางจันทรแ์รม บญุสนอง
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 132 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ
อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่7 ขอ้ที่

7. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน489,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่
เร ิม่จากสระหลวง - ทีน่ายสมาน สารพัินธ ์ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ย 900 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที่ หนา้ที่ ขอ้ที่85

8. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นโสกเชอืก หมูท่ี่จ านวน472,800 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นโสกเชอืก
หมูท่ี ่3 เริม่จากบา้นนายวเิชยีร นามโพธิ ์- บา้นนายสขุสญัญา  จลุแสนบัว
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ย
กวา่ 870 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ
อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน



กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่5 ขอ้ที่

9.โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิทับถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นโนนสขุสันต์ หมูท่ี่จ านวน499,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิทับถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้น บา้นโนนสขุสนัต ์หมูท่ี ่9 เริม่จากบา้นนางปรยีา บรุาณ - หนา้ประตทูางเขา้
โรงเรยีนบา้นเมอืงกลางวทิยา ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา
เมตร หรอืมพีืน้ทีแ่อสฟัลทต์กิไมน่อ้ยกวา่ 1,625 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด 
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่9 ขอ้ที่

10. โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิทับถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นเปือย หมูท่ี่จ านวน499,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิทับถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน
หมูบ่า้น บา้นเปือย หมูท่ี ่4 เริม่จากศาลปู่ ตา - ทางเขา้วดัป่าบา้นเปือย ขนาดกวา้ง
5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีืน้ทีแ่อสฟัลทต์กิไมน่อ้ยกวา่
1,625 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด 
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่5 ขอ้ที่

11. โครงการกอ่สรา้งบล็อคคอนเวริส์ บา้นเมอืงกลาง หมูท่ี่จ านวน 204,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งบล็อคคอนเวริส์ บา้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 บรเิวณทีน่ายปรารถนา
กลา้เมอืงกลาง ขนาดกวา้ง 2.10 *2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 2 ชอ่งทาง
พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดตามแบบ คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ทอ่ลอดเหลีย่มชนดิหลายชอ่งทางของ กสช.ท. 1-26

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่3 ขอ้ที่
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12. โครงการขยายไหลท่างคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการขยายไหลท่างคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นสระ
หมูท่ี ่10 เริม่จากบา้นนายเกษม  แพงใจ โดยท าการเทคอนกรตีเสรมิเหล็กไดไ้มน่อ้ย
กวา่ 112 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่11 ขอ้ที่

13. โครงการขยายไหลท่างคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นนกเจา่ หมูท่ี่จ านวน 364,800 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการขยายไหลท่างคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น บา้นนกเจา่
หมูท่ี ่2 เริม่จากถนนหมายเลข 2037 - บา้นนายอดุม คงโนนกอก 
ขนาดกวา้งขา้งละ 1 เมตร ยาวรวมทัง้สองขา้ง 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื



มพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 670 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่3 ขอ้ที่

14. โครงการขดุลอกคลองหว้ยหมากอ ึบา้นนกเจา่  หมูท่ี ่จ านวน36,700 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการขดุลอกครองหว้ยหมากอ ึ บา้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เริม่จากที่
นายสกล  แป๊ะโคกสงู - ทีน่ายนพินธ ์ สมบัตหิลาย ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว
680 เมตร ลกึจากพืน้คลองเดมิ 2.00 เมตร หรอืมปีรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่
6,800 ลกูบาศกเ์มตร (โดยใชร้ถขดุตักของ อบต.โนนกอก)

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่4 ขอ้ที่

15. โครงการปรับปรงุถนนดนิลงหนิคลกุ บา้นเมอืงกลาง  หมูท่ี่จ านวน322,900 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุถนนดนิลงหนิคลกุ บา้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 เริม่จากทีน่า
นายปรารถนา กลา้เมอืงกลาง - ทีน่ายกติตพิงษ์ ลขีามป้อม ขนาดกวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมปีรมิาตหินิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 586 ลบ ม
พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่32ขอ้ที่
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16. โครงการปรับปรงุถนนดนิลงหนิคลกุเขา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร บา้นสระ หมูท่ี่จ านวน 136,500 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุถนนดนิลงหนิคลกุ บา้นสระ หมูท่ี ่7 เริม่จากล าหว้ยวงัลกึ
ล าหว้ยหมากอ ึ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,630 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรอืมปีรมิาตหินิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 244.50 ลบ.ม. พรอ้มเกลีย่ปรับแตง่ใหเ้รยีบ และ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิครัง้ที ่8 หนา้ที ่7 ขอ้ที่
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งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 75,000 บาท
งบด าเนนิงาน รวม 75,000 บาท
   คา่ตอบแทน รวม 40,000 บาท
คา่เบีย้ประชมุ จ านวน40,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลโนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน สง่เสรมิการเกษตร
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่ กค
2548 เรือ่ง การตัง้งบประมาณการเบกิจา่ยคา่รับรองหรอืคา่เลีย้งรับรอง ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

    คา่ใชส้อย รวม 15,000 บาท
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบัิตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการณรงคร์ว่มใจปลกูตน้ไมถ้วายเป็นพระราชกศุลเนือ่งในวนัส าคัญตา่ง ๆจ านวน15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดโครงการรณรงคร์ว่มใจปลกูตน้ไมถ้วายเป็นพระราช
กศุลในวนัส าคัญตา่งๆ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยคา่ป้ายโครงการ คา่เครือ่งดืม่ คา่
ซือ้พันธไ์ม ้และคา่วสัดอุืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน สง่เสรมิการเกษตร
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ พค
2541 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวนัที่ สค
2555 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โนนกอก หนา้ที ่115 ขอ้ที ่3

    คา่วสัดุ รวม 20,000 บาท
วสัดกุารเกษตร จ านวน20,000 บาท

แผนงานการเกษตร



เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ เมล็ดพันธพ์ชื ถงุเพาะพันธุก์ลา้ไม ้ ดนิปลกู
ตน้ไม ้ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์กและสตัวน์ ้า และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสง่เสรมิการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดุ
และครภัุณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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งานงบกลาง รวม22,853,832 บาท
  งบกลาง รวม22,853,832 บาท
     งบกลาง รวม22,853,832 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน289,820 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่สมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนักงานจา้ง อบต.โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809 ว
ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 และ 0809.5/ว 10 ลงวนัที ่10  กรกฎาคม 2557

และพระราชบัญญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จ านวน30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่สมทบกองทนุเงนิทดแทนใหก้บัพนักงานสว่นทอ้งถิน่ อบต โนนกอก
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน ประกนัสงัคม ที ่ชย 0030.4/ว 815 ลงวนัที่
พฤศจกิายน 2561 เรือ่ง การช าระเงนิสมทบกองทนุทดแทนประจ าปี 2561

 - เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน ประกนัสงัคม ที ่ชย 0030.4/ว 854 ลงวนัที่
ธันวาคม 2561 เรือ่ง การช าระเงนิสมทบกองทนุทดแทนประจ าปี 2562

 - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808 ว
4172 ลงวนัที ่24 ธันวาคม 2561 เรือ่ง การตัง้งบประมาณเงนิสมทบกองทนุทดแทน
(พรบ.เงนิทดแทน ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ านวน16,016,400 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายตุ าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหก์ารยงัชพี
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
ที ่มท 0891.3/ว 2429 ลงวนัที ่6 ธันวาคม 2554 เรือ่ง แจง้แนวทางการจัดสรร
งบประมาณเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ โครงการสรา้งหลักประกนัรายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ
ประจ าปี 2555 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2561-2565) หนา้ 58 ขอ้ที ่5

แผนงานงบกลาง
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เบีย้ยงัชพีคนพกิาร จ านวน5,635,200 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชพีคนพกิารต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหก์ารยงัชพี
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ.2553 ,2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0891. ว
ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่ง หลักเกณฑก์ารจา่ยเบีย้ยงัชพีใหค้นพกิารของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก (พ.ศ.2561

หนา้ที ่59 ขอ้ที ่7
เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์ จ านวน156,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชพีผูต้ดิเชือ้เอดสต์ าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ ศ
ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวนัที่
15 กรกฎาคม 2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก (พ.ศ
หนา้ที ่59 ขอ้ที ่7

ส ารองจา่ย จ านวน442,230 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิส ารองจา่ยกรณีเกดิสาธารณภัยฉุกเฉนิทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัที ่
มถินุายน 2559

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนเพือ่จา่ยใหค้วามคุม้ครองแกล่กูจา้งทีป่ระสบอนัตราย เจ็บป่วยจ านวน30,000 บาท
ตาย หรอืสญูหายอนัเนือ่งมาจากการท างานใหแ้กน่ายจา้ง
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนใหค้วามคุม้ครองแกล่กูจา้ง อบต โนนกอก
ทีป่ระสบอนัตราย เจ็บป่วย ตาย หรอืสญูหายอนัเนือ่งมาจากการท างานใหแ้กน่ายจา้ง
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวดัชยัภมู ิเรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการ
บรหิารงานบคุคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่44 พ ศ
 - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวดัชยัภมู ิเรือ่ง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการ
จา่ยเงนิพเิศษกรณีพนักงานสว่นต าบลผูรั้บบ านาญ ลกูจา้ง และพนักงานจา้งถงึแก่
ความตาย พ.ศ.2561
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เงนิสมทบกองทนุเงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ กบทจ านวน254,182 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท
ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว
ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2561

 - เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว



ลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2561
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