า ถล บประมา
ประ อบ บประมา ราย ายประ าปี บประมา

ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ

อ

พ.ศ. 2562

ารบริหารสวน าบล นน อ

บั นีถึ วลาที่ ะผบริหาร อ อ
ารบริหารสวน าบล นน อ ะไ สนอรา อบั ั ิ บประมา ราย ายประ าปี อสภา
ารบริหารสวน าบล นน อ อี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี
ะผบริหารอ
ารบริหารสวน าบล นน อ ึ อ ี ใหทานประธาน
ละสมา ิ ท ทานไ ทราบถึ สถานะ าร ลั ลอ นหลั าร ละ นวน ยบาย าร า นิน าร ในปี บประมา พ.ศ. 2562 ั อไปนี
1. สถานะ าร ลั
1.1 บประมา ราย ายทั่วไป
ในปี บประมา

พ.ศ.2561

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2561 อ

รป

รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ั นี

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 27,789,387.85 บาท
1.1.2 ินสะสม านวน 3,803,263.94 บาท
1.1.3 ินทนสารอ

ินสะสม านวน 12,685,080.69 บาท

1.1.4 ราย ารที่ไ

ัน ินไว บบ อหนีผ พัน ละยั ไมไ บิ

1.1.5 ราย ารที่ไ

ัน ินไว ยยั ไมไ

1.2 ิน

า

ในปี บประมา

ร าร รวม 412,976.32 บาท

2561

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2561

านวน 57,328,955.57 บาท ประ อบ วย

หมว ภาษีอา ร

านวน

163,375.02 บาท

หมว

านวน

332,644.00 บาท

านวน

135,799.55 บาท

านวน

0.00 บาท

ล็

านวน

275,585.00 บาท

า ทน

านวน

0.00 บาท

หมว ภาษี ั สรร

านวน

24,515,217.00 บาท

หมว

านวน

31,906,335.00 บาท

บ ลา

านวน

17,502,330.00 บาท

บบ ลา ร

านวน

13,826,896.06 บาท

บ า นิน าน

านวน

10,249,027.69 บาท

บล ทน

านวน

4,957,050.00 บาท

บราย ายอื่น

านวน

0.00 บาท

บ ินอ หนน

านวน

4,002,649.04 บาท

าธรรม นียม าปรับ ละใบอน า

หมว รายไ

า ทรัพยสิน

หมว รายไ

า สาธาร ป ภ

หมว รายไ บ็
หมว รายไ

2

อหนีผ พัน านวน 12

ร าร รวม 182,495.00 บาท

านวน 0.00 บาท

2. ารบริหาร บประมา
1 รายรับ ริ

าย านวน 4

ละ ารพา ิ ย

ินอ หนนทั่วไป

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

3 ราย าย ริ

านวน 8,054,208.16 บาท

านวน 50,537,952.79 บาท ประ อบ วย

4 ราย ายที่ าย า

ินอ หนนที่รั บาลให ยระบวั ถประส

5 ราย ายที่ าย า

ินสะสม านวน 4,936,600.00 บาท

6 ราย ายที่ าย า

ินทนสารอ

7 ราย ายที่ าย า

ิน

ินสะสม านวน 0.00 บาท

านวน 0.00 บาท

านวน 8,054,208.16 บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องคการบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบรณ จังหวัดชัยภมิ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,072,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,293,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

12,936,060

แผนงานสาธารณสุข

3,271,200

แผนงานสังคมสงเคราะห

1,718,410

แผนงานเคหะและชุมชน

4,138,560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

923,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5,008,000

แผนงานการเกษตร

60,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

19,891,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

60,312,760

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบรณ์ จังหวัดชัยภมิ
รายรับจริง ปี 2560

ประมาณการ ปี 2561

ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

152,796.82

153,700.00

158,370.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

266,893.00

216,250.00

265,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

132,814.55

172,200.00

132,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

221,820.00

154,500.00

221,000.00

774,324.37

696,650.00

777,270.00

21,693,633.93

20,651,100.00

24,335,490.00

21,693,633.93

20,651,100.00

24,335,490.00

30,462,101.00

33,973,222.00

35,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,462,101.00

33,973,222.00

35,200,000.00

รวม

52,930,059.30

55,320,972.00

60,312,760.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คา ถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ ศ
รายจาย

รายจายจริงปี

0

ประมาณการ ปี

1

ประมาณการ ปี

จายจากงบประมาณ
งบกลาง

16,726,620.50

19,396,470.00

19,891,210.00

งบบุคลากร

13,471,019.20

14,979,060.00

16,155,290.00

งบดา นินงาน

9,558,121.57

12,386,942.00

12,307,310.00

งบลงทุน

3,817,432.00

4,662,500.00

8,093,500.00

งบ งินอุดหนุน

3,434,815.00

3,896,000.00

3,865,450.00

รวมจายจากงบประมาณ

47,008,008.27

55,320,972.00

60,312,760.00

รวม

47,008,008.27

55,320,972.00

60,312,760.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

6,055,960

รวม

2,037,600

8,093,560

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,567,420

0

2,567,420

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,488,540

2,037,600

5,526,140

2,610,000

345,000

2,955,000

ค่าตอบแทน

570,000

100,000

670,000

ค่าใช้สอย

930,000

199,830

1,129,830

ค่าวัสดุ

750,000

35,170

785,170

ค่าสาธารณูปโภค

360,000

10,000

370,000

4,000

0

4,000

ค่าครุภัณฑ์

4,000

0

4,000

งบเงินอุดหนุน

20,000

0

20,000

เงินอุดหนุน

20,000

0

20,000

8,689,960

2,382,600

11,072,560

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การรักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย

รวม

750,560

0

750,560

750,560

0

750,560

388,200

155,000

543,200

50,000

0

50,000

338,200

135,000

473,200

0

20,000

20,000

1,138,760

155,000

1,293,760

แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

3,432,920

0

0

3,432,920

3,432,920

0

0

3,432,920

245,000

3,721,640

0

3,966,640

10,000

0

0

10,000

170,000

757,240

0

927,240

65,000

2,964,400

0

3,029,400

5,500

2,991,000

0

2,996,500

5,500

2,665,000

0

2,670,500

0

326,000

0

326,000

0

2,480,000

60,000

2,540,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0

2,480,000

60,000

2,540,000

3,683,420

9,192,640

60,000

12,936,060

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

987,000

0

987,000

987,000

0

987,000

185,200

1,739,000

1,924,200

125,200

0

125,200

ค่าใช้สอย

50,000

1,384,000

1,434,000

ค่าวัสดุ

10,000

355,000

365,000

งบเงินอุดหนุน

0

360,000

360,000

เงินอุดหนุน

0

360,000

360,000

1,172,200

2,099,000

3,271,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

748,410

0

748,410

748,410

0

748,410

112,000

858,000

970,000

ค่าตอบแทน

10,000

0

10,000

ค่าใช้สอย

65,000

698,000

763,000

ค่าวัสดุ

18,000

160,000

178,000

ค่าสาธารณูปโภค

19,000

0

19,000

860,410

858,000

1,718,410

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

รวม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
2,142,840

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

งานไฟฟ้าถนน
0

0

รวม
2,142,840

2,142,840

0

0

2,142,840

895,270

100,000

20,000

1,015,270

82,000

0

0

82,000

ค่าใช้สอย

585,270

0

20,000

605,270

ค่าวัสดุ

148,000

100,000

0

248,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค

80,000

0

0

80,000

35,000

0

0

35,000

ค่าครุภัณฑ์

35,000

0

0

35,000

งบเงินอุดหนุน

0

945,450

0

945,450

เงินอุดหนุน

0

945,450

0

945,450

3,073,110

1,045,450

20,000

4,138,560

งบลงทุน

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

655,000

218,000

873,000

605,000

218,000

823,000

50,000

0

50,000

50,000

0

50,000

50,000

0

50,000

705,000

218,000

923,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

5,008,000

5,008,000

5,008,000

5,008,000

5,008,000

5,008,000

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดาเนินงาน

รวม

60,000

60,000

ค่าตอบแทน

40,000

40,000

ค่าวัสดุ

20,000

20,000

60,000

60,000

รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

รวม

งบกลาง

รวม

19,891,210

19,891,210

19,891,210

19,891,210

19,891,210

19,891,210
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบรณ์ จังหวัดชัยภมิ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

60,312,760 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

158,370 บาท

จานวน

85,000 บาท

จานวน

57,370 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

รวม

265,900 บาท

จานวน

226,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

700 บาท

จานวน

200 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

จานวน

500 บาท

รวม

132,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

128,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีบารุงท้องที่
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลฝอย
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกล
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน

รวม

221,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

จานวน

205,000 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม

24,335,490 บาท

จานวน

280,000 บาท

จานวน

9,800,000 บาท

จานวน

4,700,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

2,951,000 บาท

จานวน

5,851,090 บาท

จานวน

105,000 บาท

จานวน

67,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

530,000 บาท

จานวน

1,400 บาท

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสุรา
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม

35,200,000 บาท

จานวน

35,200,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,312,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,689,960

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,055,960

บาท

รวม

2,567,420

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก จานวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และหนังสือ
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยากยน 2554

514,080

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
1. นายกองค์การาบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และหนังสือ
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยากยน 2554

42,120

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก จานวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และหนังสือ
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยากยน 2554

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนากยกอบต.โนนกอก ดังนี้
1. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และหนังสือ
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยากยน 2554

86,480

บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก ได้แก่
1. ประธานสภา
จานวน 1 อัตรา
2. รองประธานสภา
จานวน 1 อัตรา
3. เลขานุการสภา
จานวน 1 อัตรา
4. สมาชิกสภา อบต.
จานวน 17 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และหนังสือ
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยากยน 2554

1,882,620

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,488,540

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล สานักปลัด จานวน 6
อัตรา ได้แก่
1. ปลัด อบต.
2. หัวหน้าสานักปลัด
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักตรวจสอบภายใน
6. เจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงาน (พ.ส.ร.) ที่พนักงานส่วนตาบลพึงได้
รับตามสิทธิที่เป็นการเฉพาะตัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312-ว 1442 ลงวัน
ที่ 27 ธันวาคม 2544

2,021,940

บาท

10,200

บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ของปลัด อบต.และนักบริหารงานทั่วไป ที่
มีสิทธิได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สานักปลัด อบต.โนนกอก ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จานวน 2 อัตรา
5. นักการภารโรง
จานวน 2 อัตรา
6. แม่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สานักปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
งบดาเนินงาน
รวม

210,000

บาท

1,166,400

บาท

80,000

บาท

2,610,000

บาท

รวม

570,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมทการสอบสวนวินัยและคณะกรรมการสรรหา
พนั่กงาน คณะกรรมการออกข้อสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกให้ปฏิบัติหน้าที่อัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ได้แก่ นายทะเบียน
อาเภอ คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการ 13 หน่วยการ
เลือกตั้ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเย็บนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าซักล้าง ค่าปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และค่าลง
ทะเบียนอบรมต่าง ๆ ของคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจเยี่ยม ตรวจการป่ฏิบัติงาน การประชุม
สภาท้องถิ่น การประชุมบางครั้งคราวที่ อบต.จัดขึ้น และค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี งานวันสาคัญต่าง ๆ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหา
ราช วันแม่แห่งชาติ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่ว
ไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.
จานวน
พนักงานและลูกจ้าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชัจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2651 - 2564) หน้าที่ 112 ข้อที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล จานวน
ลูกจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุใชังานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร แปลงลบกระดาน ที่ถู
พื้น แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน ขาตั้ง
2. ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ธง ผ้าปู
โต๊ะ ผ้า หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซอง
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ น้าดื่มไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่ว
ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์รายชื่อ คู่มือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่ว
ไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชัจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ
.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ข้อที่ 3
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อื่นๆ ของอบต.โนนกอก ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
น้า คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1334 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
ค่าวัสดุ
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม แก้วน้า น้ายาถูพื้น น้ายาล้างจาน ไม้
กวาด คูลเลอร์ ฯลฯ
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่ว
ไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี หัว
เทียน
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหาร
ทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถบรรทุกน้า
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่ว
ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจการของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหาร
ทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครื่องปริ้น แผ่น
ดิสก์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่ว
ไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

45,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

145,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท
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วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์ ค่ากระดาษพิมพ์ ค่า
วัสดุประจาหน่วยเลือกตั้ง ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลือกตั้ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงาน อบต.โนนกอกและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของที่ทาการ อบต.โนนกอก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่ว
ไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการคู่สายอินเตอร์เน็ตที่ทาการ อบต.โนนกอก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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200,000
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360,000

บาท

200,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

4,000

บาท

รวม

4,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

2,382,600

บาท

รวม

2,037,600

บาท

รวม

2,037,600

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น กองคลัง ดังนี้
1. นักบริหารงานการคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. เจ้าพนักงานพัสดุ
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,155,240

บาท

42,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ระดับ 7-8
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ระดับ 7-8 จานวน 1 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
และหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 5 หน้าที่ 23 ข้อที่ 3

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วน จานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่ว
ไป งาน บริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 9616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) และ (ฉบับ
ที่ 6)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ คา
สั่ง หนังสือสั่งการ เรื่อง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
งบดาเนินงาน
รวม

197,940

บาท

604,920

บาท

37,500

บาท

345,000

บาท

รวม

100,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างของ อบต. หรือเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด
อื่นๆ ที่ อบต.ออกคาสั่ง และมีระเบียบการเบิกจ่ายที่กาหนดไว้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารงาน
คลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร

50,000

บาท

30,000

บาท

20,000

บาท

ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

199,830

บาท

จานวน

50,000

บาท

4,830

บาท

100,000

บาท

30,000

บาท

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาหรับต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและตรวจการปฏิบัติ
งานด้านต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสาเนาระวางที่ดิน และเอกสารสิทธิที่ดิน เพื่อประกอบ
การจัดทาแผนที่ภาษี ค่าจ้างจัดทาแบบขยายบล็อค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3
/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 113 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1334 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ

รวม

35,170

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุใชังานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร แปลงลบกระดาน
2. ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารงาน
คลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครื่องปริ๊นเตอร์ แผ่น
ดิสก์ เม้าท์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

30,000

บาท

5,170

บาท

10,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งไปรษณีย์ในการประกาศ
สอบราคา ประกวดราคา หรือส่งพัสดุลงทะเบียนต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

10,000

บาท

รวม

1,138,760

บาท

รวม

750,560

บาท

รวม

750,560

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภาย
ใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

145,080

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภาย
ใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 4 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.พนักงานขับรถบรรทุกน้า
3.คนงานประจารถน้า จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภาย
ใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
งบดาเนินงาน
รวม

12,780

บาท

505,200

บาท

87,500

บาท

388,200

บาท

รวม

50,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง สาหรับสมาชิก อปพร. หรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมที่ อบต.จัดขึ้น หรือตามคาสั่ง
ของ อบต.ที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ เวร - ยาม จุดตรวจหรือจุดคอยเหตุเป็น
บางครั้ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่าใช้สอย
รวม

50,000

บาท

338,200

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เปลี่ยนถ่ายน้ายาถังดับเพลิง

100,000

บาท

ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถ่ายน้ายาถังดับเพลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541

จานวน
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จานวน

238,200

รวม
รวม

155,000

รวม

135,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทาป้าย ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ
.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 68 ข้อที่ 1
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่
จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเฝ้าเวร - ยาม รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของ อบต.(เฝ้าสานักงาน อบต.โนนกอก และโรงสูบน้าประปาผิวดินขนาด
ใหญ่บ้านเมืองกลางและบ้านสระ หมู่ 10 และเฝ้ารักษารถแบคโฮ อบต
.โนนกอก) ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ายาถังดับเพลิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทาป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ
.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 69 ข้อที่ 2

บาท

บาท
155,000 บาท
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50,000

บาท

30,000

บาท

รวม

20,000

บาท

วัสดุสนาม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น กระบอง ไฟฉาย รองเท้าดับเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

20,000

บาท

อบรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร.ตาบล
จานวน
โนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร.ตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทาป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 4 ข้อที่ 1
ออกตรวจร่วมอาชญากรรมและยาเสพติด
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการออกตรวจร่วมอาญชญา
กรรมและยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อน้ามันรถออก
ตรวจสถานีตารวจภูธรบ้านเดื่อ ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. เจ้าหน้าที่ตารวจ และ
ฝ่ายปกครองตามคาสั่งอบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 4 ข้อที่ 2
ค่าวัสดุ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามรายการ ดังนี้
1. เงินเดือนผู้อานวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา จานวน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 672,600 บาท
2. เงินเดือนข้าราชการครู
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ 1,285,400 บาท ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนักบริหารการศึกษาที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งเป็น ดังนี้
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,010,240 บาท
2. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน 2 อัตรา และ (ทั่วไป) จานวน 8
อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 318,760 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

รวม

3,683,420

บาท

รวม

3,432,920

บาท

รวม

3,432,920

บาท

จานวน

1,958,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

1,329,000

บาท

จานวน

103,920

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

245,000

บาท

รวม

10,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
ค่าใช้สอย
รวม

10,000

บาท

170,000

บาท

60,000

บาท

10,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือ และค่าเข้าปก
หนังสือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาหรับต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ตรวจการ
ปฏิบัติงาน การรับรองด้านกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือการอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1334 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ

รวม

65,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุใชังานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครื่องคิด
เลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร แปลงลบกระดาน ที่ถูพื้น
2. ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่ว
ไป งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม แก้วน้า น้ายาถูพื้น น้ายาล้างจาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

30,000

บาท

25,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหา เช่น หมึกเติมเครื่องปริ๊นเตอร์ แผ่นดิสก์และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

10,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

5,500

บาท

รวม

5,500

บาท

จานวน

5,500

บาท

รวม

9,192,640

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,721,640

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

757,240

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

115,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนกอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก

จานวน

420,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อ จัดหาตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จานวน 1 หลัง มี
รายละเอียดดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 131 ลาดับที่ 13
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 55 ลาดับที่ 2
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จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

72,240

บาท

5,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ข้อ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ
.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 1 ข้อที่ 2
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 55 ลาดับที่ 5
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 55 ลาดับที่ 1
พัฒนาศักยภาพเสริมประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมประสบการณ์
ของบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ
.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 1 ข้อที่ 3
พาน้องท่องโลกกว้าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพาน้องท่องโลกกว้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 56 ลาดับที่ 6
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20,000

บาท

30,000

บาท

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

2,964,400

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามรายการอุดหนุนทั่วไปประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 119 ลาดับที่ 4

1,657,600

บาท

เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด

จานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 57 ข้อที่ 14
ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการ
ศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ
.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 2 ข้อที่ 6
ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างแรงจูงใจของ
เด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 55 ลาดับที่ 4
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ
.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 2 ข้อที่ 7
ค่าวัสดุ
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามรายการอุดหนุนทั่วไปประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 55 ลาดับที่ 3

จานวน

940,800

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล แผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งาน ระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบ
รหาราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ
. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างกละการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ข้อ 9
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2651 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 1 ข้อที่ 4
วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2651 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 2 ข้อที่ 5
วัสดุสนาม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาที่นอนสาหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,400

บาท

จานวน

285,600

บาท

จานวน

20,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

2,991,000

บาท

รวม

2,665,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาบอร์ดจัดนิทรรศการแสดงผลงานสาหรับนัก
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2651 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 23 ข้อที่ 4
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดหารถมินิบัสรับ-ส่งนักเรียน
จานวน

2,600,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อบอร์ดจัดนิทรรศการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหารถมินิบัสรับปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก จานวน 1 คัน ขนาด 24 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล สี่สูบ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 5,000 ซีซี ขนาด 6 ล้อ โดยมีโครงสร้าง
ส่วนประกอบภายในระบบไฟ ชุดเครื่องเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่
คุณลักษณะของรถมินิบัสกาหนด ราคาจากการสืบถามจากสถานประกอบ
การ ราคาท้องตลาดประกอบการกาหนดราคา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 23 ลาดับที่ 7
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสาย

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาเครื่องเสียงตามสาย ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2651 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 23 ข้อที่ 8
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องซักผ้า
จานวน

25,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาเครื่องซักผ้า (ขนาดไม่ต่ากว่า 15
กิโลกรัม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
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ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋าเด็ก

จานวน

10,000

บาท

รวม

326,000

บาท

จานวน

326,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋า ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก (ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ
. 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ
.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 23 ข้อที่ 4
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนกอก พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบ อบต
.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ. 2561 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 1 ข้อที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,480,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,480,000

บาท

จานวน

2,480,000

บาท

รวม

60,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตาบล
โนนกอก ดังนี้
1 .อุดหนุนโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่ตาบลโนนกอก จานวน 50,000 บาท
2. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตาบล
โนนกอก จานวน 2,380,000 บาท
3. อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก จานวน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
9616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 119 ลาดับที่ 2 , 3 และเพิ่มเติม
แผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 20 ข้อที่ 2
งานระดับมัธยมศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยา ดังนี้
1. อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผล
ทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 25,000 บาท
2. อุดหนุนโครงการพี่สอนน้อง จานวน 35,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยม
ศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
9616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 58 ข้อที่ 19 และเพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 21 ข้อที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสุขาภิบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
กองสาธารณสุข จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
2. พนักงานขับรถกู้ชีพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ เรื่อง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

รวม

1,172,200

บาท

รวม

987,000

บาท

รวม

987,000

บาท

จานวน

680,040

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

228,960

บาท

จานวน

36,000

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

185,200

บาท

รวม

125,200

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

125,200

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน โฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไข (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ผ้าปูโต๊ะ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

2,099,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,739,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,384,000

บาท

จานวน

528,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจารถกู้ชีพ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจารถขยะ
จานวน

456,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจารถขยะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
คูคลองสวยน้าใส
จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการคูคลองสวยน้าใส โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชัจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 115 ลาดับที่ 2
บริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
จานวน

30,000

บาท

15,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ อบตโนนกอก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน บริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561- 2564) หน้าที่ 116 ข้อที่ 5
รณรงค์ประชาร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสาคัญ
จานวน
ต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการรณงค์ประชาร่วมใจปลูก
ต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลในวันสาคัญต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 115 ลาดับที่ 3
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ส่งเสริมการออกกาลังกายเต้นแอโรบิค

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
เต้นแอโรบิค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ สมนาคุณ
วิทยากร และค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 73 ลาดับที่ 4
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการสร้างพื่้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 6 ข้อที่ 1
อบรมฟื้นฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูศักยภาพ
ทีมกู้ชีพตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชัจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 73 ลาดับที่ 2
อบรมให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชัจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 73 ลาดับที่ 1

50,000

บาท

75,000

บาท

70,000

บาท
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บาท

หน้า : 30/60

วันที่พิมพ์ : 24/10/2561 10:12:06

40,000

บาท

80,000

บาท

355,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกขยะ และรถ
ขุดตักตีนตะขาบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ ผงหมึก
สาหรับเครื่องปริ้นเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

300,000

บาท

5,000

บาท

อบรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้สร้าง
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชัจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 6 ข้อที่ 2
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งบเงินอุดหนุน

รวม

360,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

360,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนกอก

จานวน

160,000

บาท

เพื่ออุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 121 ลาดับที่ 1
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข

จานวน

200,000

บาท

รวม

860,410

บาท

รวม

748,410

บาท

รวม

748,410

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลกองสวัสดิการสังคม ได้แก่
1. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมที่มี
สิทธิได้รับตามระเบีย คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

484,650

บาท

42,000

บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 22 ข้อที่ 1
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นตามสิทธิที่ได้รับและตามที่กฎหมายกาหนดให้จ่ายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559
ค่าใช้สอย
รวม

221,760

บาท

บาท
10,000 บาท

112,000

10,000

บาท

65,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

20,000

บาท

15,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของอบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสงคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
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ค่าวัสดุ

รวม

18,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้่อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือการจ้าง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสงคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

10,000

บาท

8,000

บาท

19,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของร้านค้าชุมชนบ้านสนะ หมู่ 7 ที่อยุ๋ในความรับผิด
ชอบของ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม

19,000

บาท

858,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

858,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

698,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
"น้าคือชีวิต" ศาสตร์ของพระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ "น้ามีชีวิต" ศาสตร์ของ
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 4 ข้อที่ 3
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จานวน

100,000

บาท

จัดงานวันสตรีสากล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันสตรีสากล โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาวิทยากร ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 70 ข้อที่ 2

60,000

บาท

จัดนิทรรศการออกร้านงานพระไกรสิงหนาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จัดงานวันผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาวิทยากร ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคม
สงเคราะห์ งาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 70 -ข้อที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดนิทรรศการออกร้าน
งานพระไกรสิงหนาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ประดับผ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 64 ข้อที่ 23
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตาบล
โนนกอกที่พึงจ่ายได้ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ระเบียบ กฏหมายกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคม
สงเคราะห์ งาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อนช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 72 ข้อที่ 9

หน้า : 35/60

วันที่พิมพ์ : 24/10/2561 10:12:06

จานวน

20,000

บาท

อบรมค่ายจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนตาบลโนนกอก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรมค่ายจริยธรรมแก่
เยาวชนและประชาชนตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 64 ข้อที่ 24

50,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

170,000

บาท

ส่งเสริมอาชีพแก่เด็กแก่เด็ก สตรี ผู้พิการและผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าสม
ณาวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคม
สงเคราะห์ งาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 111 ข้อที่ 1

อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินานโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี โดยมีค่าใข้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างหมารถโดยสาร ค่าเช่าที่พักและค่า
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 71 ข้อที่ 4
อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินานโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีค่าใข้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างหมารถโดยสาร ค่า
เช่าที่พักและค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 70 ข้อที่ 3
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จานวน

20,000

บาท

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้
ในพื้นที่ตาบลโนนกอก ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระเบียบ กฏหมายกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคม
สงเคราะห์ งาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 72 ข้อที่ 10
ค่าวัสดุ

จานวน

10,000

บาท

รวม

160,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยาก
ไร้ เช่น ไม้ อิฐบล็อค ปูน ทราย หิน ตะปู และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกันหนาวสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

จานวน

60,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

อบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินานโครงการอบรม เศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีค่าใข้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 111 ข้อที่ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลกองช่าง จานวน 4
อัตรา ได้แก่
1. ผู้อานวยการกองช่าง
2. วิศกรโยธา
3. นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองช่างที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ คาสั่้ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง จานวน 6
อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยช่างโยธา
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
4. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

3,073,110

บาท

รวม

2,142,840

บาท

รวม

2,142,840

บาท

จานวน

1,095,900

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

888,600

บาท

จานวน

116,340

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

895,270

บาท

รวม

82,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน กองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
กองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

40,000

บาท

รวม

585,270

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าล้างรูป และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

35,000

บาท

510,270

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถขุดตักตีน
ตะขาบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมบารุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ค่า
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาผิวดิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ดินต่างๆ ประปาบ่อบาดาล หอประปาที่ทาการ อบต. หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าวัสดุ

รวม

148,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ กอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจาราณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ไม้ เหล็ก ปูน ทราย หิน ท่อ
น้าพีวีซี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจาราณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับขนย้ายรถขุดตัก
ตีนตะขาบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจาราณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้น
พิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจาราณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

13,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

80,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาผิวดินที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต
.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

จานวน

80,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

35,000

บาท

รวม

35,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจาราณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2651 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 23 ข้อที่ 1
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทางาน ระดับ 3 - 6
จานวน

6,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

เพื่อจัดซืื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ระดับ 3-6 จานวน 1 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ราคาตามท้องตลาด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจาราณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2651 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 23 ข้อที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จาานวน 1
เครื่อง (ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
และเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจาราณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2651 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 23 ข้อที่ 5

จานวน

27,000

บาท
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,045,450

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฟิว
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน

100,000

บาท

รวม

945,450

บาท

รวม

945,450

บาท

จานวน

81,950

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บ้านสระ หมู่ 6 เริ่มจากที่นายศิลา นอกสระ ยาว 149 เมตร ราย
ละเอียดตามประมาณการที่ อบต.โนนกอก ยื่นขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณการให้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2654) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 19 ข้อที่ 1
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ 10
จานวน

335,500

บาท

143,000

บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจาราณสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสระหมู่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บ้านสระ หมู่ 10 เริ่มจากที่นายเม็ด วังสระ ยาว 610 เมตร ราย
ละเอียดตามประมาณการที่ อบต.โนนกอก ยื่นขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณการให้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2654) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 19 ข้อที่ 3
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ 10 เริ่ม จานวน
จากที่นางอุบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บ้านสระ หมู่ 10 เริ่มจากที่นางอุบล พิมพ์เขียว ยาว 260
เมตร รายละเอียดตามประมาณการที่ อบต.โนนกอก ยื่นขอให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณการให้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2654) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 20 ข้อที่ 4
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ 9 จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ 9 เริ่มจากที่นางตุ้ม ศรีเมืองกลาง ยาว 700
เมตร รายละเอียดตามประมาณการที่ อบต.โนนกอก ยื่นขอให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณการให้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2654) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 19 ข้อที่ 2
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน

385,000

บาท

รวม
รวม

20,000

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

705,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

655,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

605,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

บาท
20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนกอก เช่น ค่าดูดสิ่งปฏิกูล รื้อสิ่งปฏิกูลรางระบาย
น้า หรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งาน กาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตาบลโนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตาบลโนนกอก ให้แก่
ประชาชน เยาวชน จานวน 10 หมู่บ้าน สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ ข้อที่ 30
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จานวน

55,000

บาท

แข่งขันกีฬาผู้นาสัมพันธ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาผู้นาสัมพันธ์ตาบลโนนกอก สาหรับเป็น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงิน
รางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 66 ข้อที่ 31

40,000

บาท

แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2

10,000

บาท

แข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนตาบลโนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
ตาบลโนนกอก สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่า
กรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
อื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 119 ข้อที่ 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 ตาบล
โนนกอก สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 3 ข้อที่ 1

จานวน
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จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาซอล อบต.โนนกอก สาหรับเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงิน
รางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 65 ข้อที่ 28
ส่งทีมกีฬา อบต.โนนกอก เข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา อบต.โนนกอก เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 66 ข้อที่ 29

200,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. และค่าซ่อม
แซมที่จาเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

50,000

บาท

วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์กีฬา สาหรับทาการแข่งขัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

บาท

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.โนนกอก
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งบลงทุน

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

218,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

218,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

218,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ปรับปรุงต่อเติมกองอานวยการสนามกีฬา อบต.โนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมกองอานวยการสนามกีฬา อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 2 ข้อที่ 8
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จา
เป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 64 ลาดับที่ 21
การจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นพระครูเกษมธรรมโฆษิต หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นพระครูเกษมธรรมโฆษิต บ้าน
นกเจ่า หมู่ที่ 2 สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่
จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 59 ลาดับที่ 4

หน้า : 47/60

วันที่พิมพ์ : 24/10/2561 10:12:07

การจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นหลวงปู่ผา หมู่ที่ 1

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นหลวงปู่ผา สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 59 ลาดับที่ 1
การจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 , 9
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ บ้านเมืองกลาง หมู่
ที่ 1 และ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัด
งานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 62 ลาดับที่ 14
การจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 60 ลาดับที่ 5

5,000

บาท

3,000

บาท

3,000

บาท

หน้า : 48/60

วันที่พิมพ์ : 24/10/2561 10:12:07

การจัดงานประเพณีราบวงสรวงท่าศาล หมู่ที่ 10

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงท่าศาล บ้านสระ หมู่ที่ 10
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 63 ลาดับที่ 17
การจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที่ 1
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที่ 1 สาหรับเป็นค่าใช้
จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 59 ลาดับที่ 2
การจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที่ 10
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า บ้านสระ หมู่ที่ 10 สาหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 63 ลาดับที่ 18
การจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที่ 4
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า บ้านเปือย หมู่ที่ 4 สาหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 60 ลาดับที่ 8
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การจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที่ 5

จานวน

3,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 61 ลาดับที่ 10
การจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที่ 7
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงผีฟ้า บ้านสระ หมู่ที่ 7 สาหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 61 ลาดับที่ 12
การจัดงานประเพณีราบวงสรวงศาลมะนาว หมู่ที่ 10
จานวน
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงศาลมะนาว บ้านสระ หมู่ที่ 10
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 62 ลาดับที่ 16
การจัดงานประเพณีลอยกระทง

60,000
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 64 ลาดับที่ 22

จานวน

หน้า : 50/60

วันที่พิมพ์ : 24/10/2561 10:12:07

การจัดงานประเพณีสรงน้าพระ 3 ปรางค์ หมู่ที่ 3

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระ 3 ปรางค์ บ้านโสกเชือก หมู่
ที่ 3 สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 65 ลาดับที่ 26
การจัดงานประเพณีสรงน้าพระเจ้าอุ้ย หมู่ที่ 9
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 62 ลาดับที่ 13
การจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ที่ 4
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ที่ 4 สาหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 60 ลาดับที่ 7
การจัดงานประเพณีสรงน้าพระภูกระแต หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระภูกระแต บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 59 ลาดับที่ 3

จานวน
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การจัดงานประเพณีสรงน้ารอยพระบาท หมู่ที่ 5

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้ารอยพระบาท บ้านโนนเห็ดไคล หมู่
ที่ 5 สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 61 ลาดับที่ 9
งานประเพณีถวายเทียนพรรษา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 65 ลาดับที่ 25
ประเพณีเทศมหาชาติชาดก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 63 ลาดับที่ 19
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ประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน ตาบล
โนนกอก จานวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2,000 บาท สาหรับเป็นค่าใช้
จ่ายที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 62 ลาดับที่ 15
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1) โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ 5
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 10
2) โครงการปรับปรุงกั้นห้องกองช่าง อบต.โนนกอก (อาคารหลังเดิม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกั้นห้องกองช่าง อบต.โนนกอก (อาคารหลัง
เดิม) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
.กาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 20
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ 2 เร่ิม
จากบ้านนางแพง ทิพย์เขียว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 3
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ 2 เริ่มจาก
บ้านนายสรรค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ 2 เริ่ม
จากบ้านนายสวรรค์ เพ็ญศรี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 4
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ 4
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ 4
จุดที่ 1 เริ่มจากถนน คสล.เดิม - ที่นานายสมาน คงสระ กว้าง 2.50
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 4 ท่อน
จุดที่ 2 จากถนน คสล.เดิม - ป่าช้าสาธารณประโยชน์ กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30 เมตร จานวน 4 ท่อน
จุดที่ 3 ทาการเทลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งสามจุดไม่น้อย
กว่า 737.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ 1
ช่วงที่ 1 เริ่มจากบ้านนายบุญ นะวะชัย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145
เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 เริ่มจากบ้านนายผจูญ ขวกเขียว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันทั้งสองช่วงไม่น้อย
กว่า 525 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1
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228,000
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 6
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู๋ 6 เริ่มจาก
ถนนคอนกรีตเดิม - โคกดินแดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 12
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 7 จุดที่ 1-3
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 10
เพื่อจ่ายเป็านค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 10
เริ่มจากบ้านนายสังเวียร เปรมปรีดิ - บ้านนายหนู ขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 420 ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร จานวน 4 ท่อน และยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็กของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย
.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 24

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 7
จุดที่ 1 เริ่มจากที่นางลาดวน โลมะบุตร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 68
เมตร หนา 0.15 เมตร
จุัดที่ 2 เริ่มจากที่นายอานนท์ โคตรโนนกอก ขนาดกว้าง 2.50
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 3 เริ่มจากที่นางสายตา จั้นเขว้า ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมทั้งสามจุดไม่น้อย
กว่า 257.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 7 หนองใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 7 หนอง
ใหญ่ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 135
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 622.40 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 15
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จานวน

200,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่ 3 ช่วงที่ จานวน
1-2
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่ 3
ช่วงที่ 1 เริ่มจากอนามัยเก่า กว้าง 2.50 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15
เมตร
ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่นางกอง บุญเสนา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันทั้งสองช่วงไม่น้อย
กว่า 685 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 7

362,000

บาท

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ 9 จานวน

210,000

บาท

204,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่ 3 เริ่ม
จากถนนคอนกรีตเดิม - ที่นานายดวง สีทอง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้าน โนนสุขสันต์ หมู่ 9 เริ่มจากบ้านนายแก้ว วอนเก่าน้อย - ที่บ้านนาย
ทวี เพียพิมพ์เพิ่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลส์ติกไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 12
ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ 8 ขนาด
กว้าง 2.10*2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร จานวน 2 ช่องทาง (ที่นานาย
ปรัชญา คงโนนกอก) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานท่อลอดเหลี่ยม (ชนิดหลายช่อง
ทาง ของ กสช.ท.1-26)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 20

จานวน
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จานวน

115,000

บาท

จานวน

197,000

บาท

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง
จานวน
หมู่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคตอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ 1
ช่วงที่ 1 เริ่มจากบ้านนายอั่น โคตรโนนกอก ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 เริ่มจากบ้านนางบานเย็น เกาะม่วง ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่้นที่คอนกรีตรวมกันทั้งสอง
ช่วงไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรึตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 2

272,000

บาท

ขยายท่อส่งน้า PVC บ้านนกเจ่า หมู่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อส่งน้า PVC บ้านนกเจ่า หมู่ 2
จุดที่ 1 เริ่มจากสนามฟุตซอล - ที่นางฉวี บุญทองถึง โดยทาการวาง
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ชั้น 8.5 จานวนว 150 ท่อนหรือมี
ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร
จุดที่ 2 เริ่มจากบ้านนายสมชาย อามาตทัด โดยทาการวางท่อ PVC
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ชั้น 8.5 จานวน 138 ท่อน หรือมีความจาว
ไม่น้อยกว่า 552 เมตร หรือมีจานวนท่อนรวมกันทั้งสองจุดไม่น้อย
กว่า 288 ท่อน พร้อมฝังกลบให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 5
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ 8
เริ่มจากที่นายธารงค์ จิตการุณ - บ้านนายเสมียน วังสระ ยาวรวม 147
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 361.90 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 19

หน้า : 57/60

วันที่พิมพ์ : 24/10/2561 10:12:07

ปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนกอก โดยทาการเทลานคอนกรีตขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 20
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และปูแผ่น
โฟม จานวน 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 26

จานวน

375,000

บาท

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ 4

จานวน

134,000

บาท

จานวน

82,000

บาท

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ 7 ช่วงที่ จานวน
1-2
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื่้นที่การ
เกษตร บ้านสระ หมู่ 7
ช่วงที่ 1 เริ่มจากถนนสายบ้านสระ-บ้านเปือย - ที่ นานายอนันต์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 763 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่นานายอนันต์ - ถนนดินหินคลุกเดิม ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 132 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมารตหินคลุกทั้ง
สองช่วงไม่น้อยกว่า 171.05 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบ ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 17

91,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย หมู่ 4 เริ่ม
จากบ้านนายประยูร กว้างขวาง โดยให้มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของกรมโยธาธิการฯ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ยธ ชย.540/39
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 10
ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บ้านสระ หมู่ 6
ช่วงที่ 1 เริ่มจากวัดป่าสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่นานายสายทอง นามโพธิ ขนาดกว้าง 2.50
เมตร ยาว 566 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกทั้ง
สองช่วงไม่น้อยกว่า 155.75 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบ
รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 13
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จานวน

98,000

บาท

จานวน

22,000

บาท

รวม

60,000

บาท

รวม

60,000

บาท

รวม

40,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจาตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการ
เกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
รวม

40,000

บาท

20,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ถุงเพาะพันธุ์กล้า
ไม้ ดินปลูกต้นไม้ ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการ
เกษตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้่อง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ
. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

20,000

บาท

ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บ้านสระ หมู่ 8 เริ่มจากที่นายเม็ด วังสระ - ที่นานายคาหมุน วงษ์
คา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 893 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือให้ได้
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 178.60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้
เรียบ รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 21
ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมูู่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บ้านสระ หมู่ 7 เริ่มจากที่นางละนงค์ คงโนนกอก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 5 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 16
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

19,891,210

บาท

รวม

19,891,210

บาท

รวม

19,891,210

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ0809.5/ว 10 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจาปีงบ
ประมาณ 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 71 ข้อที่ 5

264,000

บาท

13,202,080

บาท

5,242,000

บาท

180,000

บาท

งบกลาง
งบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลัีกเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ,2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 71 ข้อที่ 6
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 71 ข้อที่ 7

จานวน
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สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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752,000

บาท

251,130

บาท

