ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารสว่ นตาบลโนนกอก
ั มิ
เขต/อาเภอ เกษตรสมบูรณ์ จ ังหว ัดชยภู
-----------------------------------------------------------------

ั ม ิ ซอย- ถนน222 หมูท
่ ี่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยภู
แขวง/ตาบล โนนกอก
ั ม ิ 36120
เขต/อาเภอ เกษตรสมบูรณ์ จ ังหว ัดชยภู

้ ที่
พืน
ประชากรทงหมด
ั้
ชาย
หญิง

80.00 ตารางกิโลเมตร
10,443 คน
5,215 คน
5,228 คน
ข้อมูล ณ ว ันที่ 16 ก ันยายน 2564

สว่ นที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
ของ
องค์กำรบริหำรสว่ นตำบลโนนกอก
ั มิ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ ังหว ัดชยภู

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ิ สภาองค์การบริหารสว่ นตําบลโนนกอก
ท่านประธานสภาฯ และสมาชก
บัดนี ถึงเวลาทีผู ้บริหารท ้องถินขององค์การบริหารสว่ นตําบลโนน
1. สถานะการคล ัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,552,848.92 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 51,148,759.64 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,004,860.13 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว ้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได ้เบิกจ่าย
1.1.5 รายการกันเงินไว ้โดยยังไม่ได ้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0
1.2 เงินกู ้คงค ้าง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 58,281,526.71 บาท ประกอบด ้วย
หมวดภาษี อากร
จํานว 30,405.62
น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
จํานว 323,215.00
ใบอนุญาต
น
ิ
หมวดรายได ้จากทรัพย์สน
จํานว 130,661.31
น
หมวดรายได ้จากสาธารณูปโภค และ
จํานว
0.00
กิจการพาณิชย์
น
หมวดรายได ้เบ็ดเตล็ด
จํานว 369,300.50
น
หมวดรายได ้จากทุน
จํานว
0.00
น
หมวดภาษี จัดสรร
จํานว 23,454,609
น
.28
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
จํานว 33,973,335
น
.00
2.2 เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให ้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน
2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 52,590,787.66 บาท ประกอบด ้วย
งบกลาง
จํานว 18,597,519
งบบุคลากร
จํานว 14,151,659
งบดําเนินงาน
จํานว 10,652,662

งบลงทุน
จํานว 5,839,170.
งบเงินอุดหนุน
จํานว 3,349,776.
งบรายจ่ายอืน
จํานว
0.00
2.4 รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให ้โดยระบุวัตถุประสงค์
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือดําเนินการตามอํานาจหน ้าที จํานวน
2.6 รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน
2.7 รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู ้ จํานวน 0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุ
ญาต จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่
วนท้จอัดงถิ
หมวดภาษี
สรร่น
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์ทกี่รรปกครองส่
รายได้
ัฐบาลอุดหนุวนนท้
ให้อองถิ
งค์่นกรปกครอง
ส่วนท้
องถิ่นนอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงิ
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

30,405.62
323,215.00
130,661.31
369,300.50
853,582.43

46,460.00
346,100.00
52,000.00
318,400.00
762,960.00

46,460.00
346,100.00
52,000.00
318,400.00
762,960.00

23,454,609.28
23,454,609.28

27,031,440.00
27,031,440.00

27,031,440.00
27,031,440.00

33,973,335.00
33,973,335.00
58,281,526.71

38,250,000.00
38,250,000.00
66,044,400.00

38,250,000.00
38,250,000.00
66,044,400.00

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2563
18,597,519.82
14,151,659.00
10,652,662.22
5,839,170.00
3,349,776.62
52,590,787.66

ประมาณการ
ปี 2564
22,908,069.00
17,547,690.00
13,485,712.00
8,517,629.00
3,585,300.00
66,044,400.00

ประมาณการ
ปี 2565
24,761,110.00
19,200,320.00
13,024,220.00
5,885,500.00
3,173,250.00
66,044,400.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนกอก
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,514,080
1,571,060
10,249,440
3,862,500
2,241,840
697,570
1,137,920
8,697,000
311,880

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

24,761,110
66,044,400

หน้า : 1/1
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แผนงำนงบกลำง
งำน
งบ

งบกลำง

งบกลำง
งบกลาง
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

24,761,110
24,761,110

รวม
24,761,110
24,761,110

งำน
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งำนบริหำรทั่วไป
6,289,260
2,484,800
3,804,460
2,476,720
576,220
792,500
600,000
508,000

งำนวำงแผนสถิติและ
วิชำกำร
670,860
0
670,860
15,000
0
15,000
0
0

งำนบริหำรงำนคลัง
2,250,240
0
2,250,240
525,000
200,000
260,000
60,000
5,000

รวม
9,210,360
2,484,800
6,725,560
3,016,720
776,220
1,067,500
660,000
513,000

หน้า : 1/1
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

267,000
267,000
20,000
20,000
9,052,980

รวม
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำน
งำนป้องกันและบรรเทำ
งบ
สำธำรณภัย
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

858,060
858,060
713,000
100,000
583,000
30,000
1,571,060

แผนงำนกำรศึกษำ

0
0
0
0
685,860

0
0
0
0
2,775,240

267,000
267,000
20,000
20,000
12,514,080

รวม
858,060
858,060
713,000
100,000
583,000
30,000
1,571,060

งำน
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ
999,720
999,720

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ
3,038,220
3,038,220

งำนระดับมัธยมศึกษำ

รวม
0
0

4,037,940
4,037,940

หน้า : 1/1
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

185,000
60,000
90,000
35,000
0
0
1,184,720

แผนงำนสำธำรณสุข

0
0
0
0
25,000
25,000
25,000

3,202,500
0
1,237,500
1,965,000
2,799,000
2,799,000
9,039,720

งำน
งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข

งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

รวม

794,100
794,100
85,000
10,000
65,000
10,000
0
0
879,100

งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอื่น
484,400
484,400
2,299,000
100,000
1,369,000
830,000
200,000
200,000
2,983,400

รวม
1,278,500
1,278,500
2,384,000
110,000
1,434,000
840,000
200,000
200,000
3,862,500

งำน
งบ

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์

งำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์

รวม

3,387,500
60,000
1,327,500
2,000,000
2,824,000
2,824,000
10,249,440

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์

งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

935,340
935,340
104,000
20,000
45,000
20,000
19,000
17,500
17,500
1,056,840

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์
0
0
1,185,000
0
955,000
230,000
0
0
0
1,185,000

หน้า : 1/1

รวม
935,340
935,340
1,289,000
20,000
1,000,000
250,000
19,000
17,500
17,500
2,241,840

งำน
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน

งำนบริหำรทั่วไป
งำนไฟฟ้ำและประปำ
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
160,320
160,320
287,220
70,000
217,220
0
0

0
0
100,780
0
100,780
0
129,250

งำนกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
0
0
20,000
0
0
20,000
0

รวม
160,320
160,320
408,000
70,000
318,000
20,000
129,250

หน้า : 1/1
เงินอุดหนุน
รวม
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
งำน
งบ

งำนกีฬำและนันทนำกำร

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำน
งบ
งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าใช้สอย

0
447,540

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

0
0
625,000
575,000
50,000
60,000
60,000
685,000

งำนก่อสร้ำง
2,316,000
2,316,000
840,000
840,000

0
20,000

129,250
230,030

196,920
196,920
256,000
256,000
0
0
0
452,920

รวม
2,316,000
2,316,000
840,000
840,000

รวม
196,920
196,920
881,000
831,000
50,000
60,000
60,000
1,137,920

129,250
697,570

หน้า : 1/1
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

5,541,000
5,541,000
8,697,000

แผนงำนกำรเกษตร

5,541,000
5,541,000
8,697,000

งำน
งบ

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

งบบุคลำกร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

206,880
206,880
65,000
40,000
5,000
20,000
271,880

งำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
0
0
40,000
0
40,000
0
40,000

รวม
206,880
206,880
105,000
40,000
45,000
20,000
311,880

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความใน
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 66,044,400 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,514,080
1,571,060
10,249,440
3,862,500
2,241,840
697,570
1,137,920
8,697,000
311,880

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

24,761,110
66,044,400

งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)..................................................
(นายศุภกรณ์ วังสระ)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายสนอง มะลัยขวัญ)
ตาแหน่ง นายอาเภอเกษตรสมบูรณ์

0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 09:22:00

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
รายรับจริง
ปี 2562

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2565

111,654.00
56,747.80
0.00
4,716.00
6,260.00
179,377.80

14,218.75
0.00
7,954.87
3,372.00
4,860.00
30,405.62

0.00
0.00
39,960.00
3,500.00
3,000.00
46,460.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
0.00
39,960.00
3,500.00
3,000.00
46,460.00

242,370.00
6,000.00
790.00
2,933.00
16,000.00
5,350.00
1,576.00
275,019.00

261,645.00
6,000.00
720.00
33,629.00
14,300.00
5,050.00
1,871.00
323,215.00

280,000.00
8,000.00
1,000.00
35,000.00
15,000.00
5,600.00
1,500.00
346,100.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

280,000.00
8,000.00
1,000.00
35,000.00
15,000.00
5,600.00
1,500.00
346,100.00

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 09:22:00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการ
ดอกเบีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายเอกสารการจัดซือจัดจ้าง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นาบาดาล
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร

หน้า : 1/1
3,650.00
146,024.22
149,674.22

3,000.00
127,661.31
130,661.31

2,000.00
50,000.00
52,000.00

0.00 %
0.00 %

2,000.00
50,000.00
52,000.00

38.30
3,000.00
254,900.00
257,938.30

0.50
141,500.00
227,800.00
369,300.50

0.00
118,400.00
200,000.00
318,400.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
118,400.00
200,000.00
318,400.00

418,735.20
10,722,863.93
4,008,946.49
169,218.73
9,073,103.70
10.00
75,764.50
79,973.26
14,016.95
689,124.00
1,030.00
1,833.30
25,254,620.06

420,667.31
9,962,042.55
4,002,297.33
66,064.85
7,896,328.25
0.00
70,781.97
70,129.52
15,915.50
947,506.00
1,130.00
1,746.00
23,454,609.28

500,000.00
10,760,000.00
5,229,440.00
79,000.00
8,850,000.00
0.00
68,000.00
65,000.00
18,000.00
1,450,000.00
12,000.00
0.00
27,031,440.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

500,000.00
10,760,000.00
5,229,440.00
79,000.00
8,850,000.00
0.00
68,000.00
65,000.00
18,000.00
1,450,000.00
12,000.00
0.00
27,031,440.00

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 09:22:00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

หน้า : 1/1
33,886,365.00
33,886,365.00
60,002,994.38

33,973,335.00
33,973,335.00
58,281,526.71

38,250,000.00
38,250,000.00
66,044,400.00

0.00 %

38,250,000.00
38,250,000.00
66,044,400.00

26
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 66,044,400 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
งบกลาง
รวม
งบกลาง
รวม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทันประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภาระกิจ พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท.และก ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ที่ มท 0809./
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ 0809.5/ว 10 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานส่วนตาบล อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ประกันสังคม ที่ ชย 0030.4/ว 815 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การชาระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ประกันสังคม ที่ ชย 0030.4/ว 854 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2561 เรื่อง การชาระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจาปี 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน
(พรบ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

24,761,110
24,761,110
24,761,110
332,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯพ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทาง
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุประจาปี 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ข้อที่ 5

27
16,878,400 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯพ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 ,2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 58 ข้อที่ 6

6,048,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูเพื้ปอ่วยเอดส์
จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ จานวน

130,000 บาท

พ.ศ.2565
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯพ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 59 ข้อที่ 7

เงินสารองจ่เพืา่อยจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์

จานวน

28
532,710 บาท

ล่วงหน้าได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/
ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1022
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

580,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)
เพื่ออุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลาดับที่ 1

200,000 บาท

จานวน

29
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการ/ลูกจ้าง
อบต.โนนกอก
ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แก่
นายจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44)
พ.ศ.2561
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินพิเศษกรณีพนักงานส่วนตาบลผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- หนังส์อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่
22 เมษายน 2562
เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง อบต.โนนกอก
ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แก่นายจ้าง

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44)
พ.ศ.2561
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินพิเศษกรณีพนักงานส่วนตาบลผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่
22 เมษายน 2562

10,000 บาท

10,000 บาท

เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างประจา อบต.โนนกอก

ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แก่นายจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินพิเศษกรณีพนักงานส่วนตาบลผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่
ความตาย พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่
22 เมษายน 2562

30
10,000 บาท

31
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายป็นค่าเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อัตราเดือนละ 20,400.- บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก ในอัตราเดือนละ 11,220.- บาท/คน
จานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การ

9,052,980
6,289,260
2,484,800
514,080

บาท
บาท
บาท
บาท

บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
จานวน
1. นายยกองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท/เดือน
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 880.- บาท/เดือน
จานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การ

42,120 บาท

บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
1. นายยกองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท/เดือน
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในอัตราเดือนละ 880.- บาท/เดือน
จานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

42,120 บาท

ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.โนนกอก ดังนี้
1. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม

32
86,480 บาท

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก ได้แก่
1. ประธานสภา
จานวน 1 อัตรา จานวน 11,220.- บาท/เดือน
2. รองประธานสภา
จานวน 1 อัตรา จานวน 9,180.- บาท/เดือน
3.เลขานุการสภา
จานวน 1 อัตรา จานวน 7,200.- บาท/เดือน
4. สมาชิกสภา อบต.
จานวน 17 อัตรา จานวน 7,200.- บาท/เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

1,800,000 บาท

รวม
จานวน

3,804,460 บาท
2,198,460 บาท

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล สานักปลัด จานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ปลัด อบต.
2. หัวหน้าสานักปลัด
3. นักทรัพยากรบุคคล
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
5. เจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวนภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ของปลัด อบต. และหัวหน้าสานักปลัด ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวนภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สานักปลัด อบต.โนนกอก ดังนี้
1.. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
2. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
5. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จานวน 2 อัตรา
6. นักการภารโรง จานวน 2 อั2ตรา
อัตรา
7. แม่บ้าน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
และหนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สานักปลัด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

จานวน

33
210,000 บาท

1,310,000 บาท

86,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ได้แก่ นายทะเบียนอาเภอคณะกรรมการ
เลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการ 13 หน่วยการเลือกตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามสิทธิ์
ที่ได้รับการประเมิน และตามที่กฏหมายกาหนดให้จ่ายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38ลงวันที่
28 เมษายน 2558 เรือ่ ง หลกเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามระเบียบกาหนด

รวม
จานวน
จานวน

34
2,476,720 บาท
576,220 บาท
389,220 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการให้แก่
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

จานวน

100,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จานวน

42,000 บาท

35
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ งการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ งการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บกระดาษ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ แผนพัฒนาต่างๆ และอื่นๆ
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์
(3) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ป้ายบอกเขตค่าจัดทาป้ายชื่อสานักงาน และป้ายอื่นๆ ที่อบต.สั่งจัดทาหรือจ้างเหมา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจเยี่ยม ตรวจการปฏิบัติงานต่างๆ
การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมบางครัง้ คราวที่ อบต.จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ยังที่ต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

20,000 บาท

25,000 บาท

792,500 บาท
162,500 บาท

30,000 บาท

50,000 บาท

36
40,000 บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ ที่
ประชุมสัมมนา เช่น สถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการยังที่ต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสาคัญและงานนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งานนโยบายของรัฐบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง
ค่าจัดสถานที่ ค่าเครือ่ งเสียง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ข้อที่ 7
โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และการเลือกตั้งอื่นๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ อบต.
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์
รายชื่อ คู่มือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 0014/ว 582 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง การเตรียมการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4149 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 27 ข้อที่ 1

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ข้อที่ 2

จานวน

37
10,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆของ อบต.
โนนกอก เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้า คอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งตัดหญ้า
เครือ่ งพ่นหมอกควัน เครือ่ งปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่นๆ ของอบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จานวน

100,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลข เครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด
กรรไกร แปลงลบกระดาน ที่ถูพื้น แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้าย

รวม
จานวน

600,000 บาท
100,000 บาท

ชื่อสานักงาน ขาตั้ง
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่กระดาษ แฟ้ม ปากกา ธง ผ้าปูโต๊ะ ผ้า หมึกเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร, เครือ่ งพิมพ์ สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
น้าดื่ม ไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม แก้วน้า น้ายาถูพื้น น้ายาล้างจาน ไม้กวาด คูลเลอร์
มีด ผ้าปูโต๊ะฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

จานวน

38
40,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน น้ากลั่นเบรก น็อตและสกรู เพลาฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

จานวน

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้า แก๊สหุงต้ม น้ามันเกียร์ น้ามันหล่อลื่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

จานวน

200,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครือ่ งพิมพ์ แผน่ดิสก์ แป้นพิมพ์
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

จานวน

10,000 บาท

บาท

จานวน

39
200,000 บาท

ค่าสาธารณูประโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงาน อบต.โนนกอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

รวม
จานวน

508,000 บาท
400,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของที่ทาการ อบต.โนนกอก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

จานวน

10,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการคู่สายอินเตอร์เน็ตที่ทาการ อบต.โนนกอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอกและค่าระบบบริหารจัดการเว็บไซด์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

จานวน

90,000 บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์ ค่ากระดาษพิมพ์ค่าวัสดุประจา
หน่วยเลือกตั้ง ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลือกตั้งท้องถิ่นและงานเลือกตั้งอื่นๆ
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561 เรือ่ งการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

40
ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต พื้นที่ไม่จากัด จานวน 12 เดือน
2. จดทะเบียนโดเมนเนม .go.th
3. ค่าบารุงรักษาระบบและสารองข้อมูลใน Server
4. ค่าเชื่อมโยงระบบ Rss ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ( Rss and e-GP Access)
5. ค่าเชื่อมโยงลิ้งค์หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

จานวน

8,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

267,000 บาท
267,000 บาท
8,000

บาท

จัดซื้อเก้าอี้สานักงานชนิดพลาสติก

41
บาท

จานวน

67,500

จานวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สานักงานชนิดพลาสติก จานวน 300 ตัว
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อโต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์ และเครือ่ งพิมพิ์ จานวน 2 ตัว (ราคาตาม
ท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

42
จัดซื้อโต๊ะทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กจานวน 2 ตัวๆ (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

13,000

บาท

43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับใช้งานประมวลผล
จานวน 2 เครือ่ ง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

จานวน

46,000 บาท
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จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 3 เครือ่ ง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเครือ่ งเดียวกัน
- เป็นเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา -สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 Letter, Legal และ Custom
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

22,500 บาท

45
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครือ่ ง
จักรกล เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรือ่ ง รูปแบบการจาแนกงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจาปีของ
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 9616 ลงวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ.2553 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

100,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานาณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตะและวิชาการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
และหนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

685,860
670,860
670,860
425,940

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
โครงการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ หมู่ที่ 1 - 10 ตาบลโนนกอก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการออกให้บริการประชาชนตาบลโนนกอก
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ข้อที่ 3

รวม
รวม

15,000 บาท
15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

244,920 บาท
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แผนงานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น กองคลัง ดังนี้
1.นักบริหารงานการคลัง
2.นักวิชาการเงินและบัญชี
3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5.เจ้าพนักงานพัสดุ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานาณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานาณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,775,240
2,250,240
2,250,240
1,315,500

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) และ(ฉบับที่ 6)

จานวน

223,620 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน
2558 และหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ คาสั่ง หนังสือ
สั่งการ เรือ่ ง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลว 29 กันยายน 2558
และหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลว. 26 ส.ค. 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ของ อบต. หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่ อบต. ออกคาสั่งและมีระเบียบการเบิกจ่ายที่กาหนดไว้
2. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่
28 เมษายน 2558 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

48
663,120 บาท

จานวน

6,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

525,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล
และป้ายอื่นๆ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแผนที่ภาษี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างกองคลัง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2561
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และผู้ที่มีคาสั่งให้ไปฝึกอบรม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ
ของ อบต.โนนกอก เช่นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งปริน้ เตอร์ เครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1334
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

รวม

260,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลข เครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัดฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม
จานวน

50
60,000 บาท
50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครือ่ งปริน้ เตอร์ แผ่นดิสก์
เม้าท์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งไปรษณีย์ในการประกาศสอบราคา
ประกวดราคา หรือส่งพัสดุลงทะเบียนต่างๆ

รวม
จานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานรักษาความสงบภายใน
1,571,060
858,060
858,060
231,060
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บาท
บาท
บาท
บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สานักปลัด
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง การซักซ้อมแนวทางการคานาณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 4 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.พนักงานขับรถบรรทุกน้า
3.พนักงานประจารถน้า จานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เรือ่ ง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลว. 29 กันยายน 2558 และ
หนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลว 26 ส.ค. 2558

จานวน

566,000 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบ คาสั่ง หนังสือสั่งการ เรือ่ ง การให้พนักงาน
และลูกจ้างได้รับเงินเพิ่ม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เรือ่ ง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลว. 29 กันยายน 2558 และ
หนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
0809.5/ว
36 ลว 26
36 ส.ค.
ลงวัน2558
ที่ 26

จานวน

61,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง สาหรับสมาชิก อปพร. หรือผู้ที่ได้รับ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมที่ อบต.จัดขึ้นหรือตามคาสั่งของ อบต. ที่ให้ปฏิบัติหน้าที่
เวร-ยาม จุดตรวจหรือจุดคอยเหตุเป็นบางครัง้
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อปพร. พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

รวม
รวม
จานวน

713,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเฝ้าเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของ อบต.โนนกอก
ตามรายการดังนี้
1) ค่าเฝ้าสานักงาน อบต.โนนกอก
2) ค่าเฝ้าโรงสูบน้าประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
3) ค่าเฝ้าโรงสูบน้าประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านสระ หมู่ที่ 10
4) ค่าเฝ้ารักษารถแบคโฮ อบต.โนนกอก
5) ค่าจ้างเหมาพนักงานประจารถดับเพลิง จานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

583,000 บาท
353,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทาป้าย ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0816.5/ว2726
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0810.6/ว1463
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3334
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว1331
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอกหน้าที่ 55 ข้อที่ 1
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่
เพื่อจ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดทาป้าย
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/1634
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิ.ย.63
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1123
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 56 ข้อที่ 2

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดทาป้าย ค่าอาหาร
ค่าอาหาว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการอบรม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 หน้าที่ 3 ข้อที่ 1

140,000 บาท

โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง อบต.โนนกอก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง อบต.โนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ค่าจ้างเหมารถ - รับส่งพร้อมสาภาระของผู้เข้าอบรม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 หน้าที่ 3 ข้อที่ 2

50,000 บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุเครือ่ งดับเพลิง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น วาล์วน้าดับเพลิง ท่อสายส่งน้า สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับป่า เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

30,000 บาท
30,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามรายการดังนี้
1.เงินเดือนผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา
2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายแป็นเงินประจาตาแหน่งนักบริหารการศึกษาที่มีสิทธิพึงได้ตามระเบียบ
คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภากิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2542 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5 ) ลว. 29 กันยายน 2558 และ
หนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ 36 ลว. 26 ส.ค. 2558

1,184,720
999,720
999,720
785,400

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

150,900

บาท

56
บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ก.ย. 2558
และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลว. 26 สค.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลาดับที่ 2
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้าง
ตามสิทธิที่ได้รับการประเมินและตามที่กฏหมายกาหนดให้จ่ายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่
28 เมษายน 2558 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ ง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

จานวน

21,420

รวม
รวม
จานวน

185,000 บาท
60,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายบอกเขต เป็นต้น
(2) ค่าจ้างเหมาบริการทาวารสารเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม
จานวน

90,000 บาท
10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจเยี่ยม ตรวจการปฏิบัติงาน การรับรองด้านกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้เดินทาง
ไปไปปฏิบัติราชการยังที่ต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561

57
10,000 บาท

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ที่จัดอบรม เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกที่ได้มอบหมาย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

20,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต.
โนนกอก ได้แก่ รถมินิบัส คอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งตัดหญ้า
และอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

30,000 บาท

จานวน

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลขเครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด
กรรไกร แปลงลบกระดาน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม
จานวน

58
35,000 บาท
10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม แก้วน้า น้ายาถูพื้น น้ายาล้างจานฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

15,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครือ่ งพิมพ์ แผ่นดิสก์
เม้าท์ และอุปกรณืเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานครู องค์การริหารส่วนตาบลโนนกอก จานวน 5 อัตรา
1. ครู คศ.2 จานวน 2 อัตรา
2. ครู คศ.1 จานวน 3 อัตรา
ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกา
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะชานาญการสาหรับข้าราชการครู คศ. 2 จานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติ
งานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งเป็นดังนี้
1.ค่าตอบแทนพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน จานวน 1 อัตรา
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก จานวน 8 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประศึกษา
3.ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน 2 อัตรา จานวน 352,320 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

รวม
รวม
รวม
จานวน

9,039,720
3,038,220
3,038,220
1,521,900
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บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

1,324,320 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ก.ย. 2558
และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลว. 26 สค.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลาดับที่ 2

จานวน

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
1.ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
จาวน 210,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก จานวน 160 คน ในอัตราคนละ 21 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 873,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 42 ข้อที่ 2 และ 3
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษระรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศพด.อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ข้อ 9
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการปฐมวัยระดับอาเภอ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการประถมวัยระดับอาเภอ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ข้อ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 1 ข้อที่ 4

60
108,000 บาท

3,202,500 บาท
1,237,500 บาท
1,083,000 บาท

จานวน

64,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลาดับที่ 5

จานวน
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5,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 42 ลาดับที่ 1

จานวน

25,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมประสบการร์ของ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ลาดับที่ 21

จานวน

15,000 บาท

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพาน้องท่องโลกกว้างของ ศพด. อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลาดับที่ 6

จานวน

20,000 บาท

โครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลาดับที่ 4

จานวน

62
15,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ ร.ร.ประถมศึกษาในเขตตาบลโนนกอก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
อัตราคนละ 7.5 บาท จานวน 260 วัน รวม 160 คน เป็นเงิน 312,000 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
สังกัด โรงเรียน สพฐ. อัตราคนละ 7.5 บาท จานวน 260 วัน รวม 620 คน เป็น
เงินจานวน 1,209,000 บาท
ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว1095 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564

รวม
จานวน

1,965,000 บาท
1,521,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับรถรับ - ส่งนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

จานวน

60,000 บาท

วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครือ่ งแต่งกายสาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561

จานวน

48,000 บาท

วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุต่างๆ ดังนี้
1.ค่าวัสดุการศึกษา
จานวน 272,000 บาท
2.ค่าหนังสือแบบเรียน
จานวน 32,000 บาท
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวน 32,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมให้กับโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว9616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 4
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
ในการดาเนินโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 5
โครงการพี่สอนน้อง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
ในการดาเนินโครงการพี่สอนน้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 1 ข้อที่ 1

จานวน

63
336,000 บาท

รวม
รวม

2,799,000 บาท
2,799,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

64
บาท

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว9616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 44 ข้อที่ 14

30,000

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว9616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 1 ข้อที่ 3

จานวน

50,000 บาท

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
ตาบลโนนกอก จานวน 5 โรงเรียน ในอัตราคนละ 21 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว9616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 1 ข้อที่ 2

จานวน

2,604,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา
รวม
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
จานวน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ
นักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล โนนกอก(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 หน้าที่ 1 ข้อที่ 5

65
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

66
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.นักวิชาการสุขาภิบาล ชานาญการ
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

879,100
794,100
794,100
752,100

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามสิทธิ์
ที่ได้รับการประเมิน และตามที่กฏหมายกาหนดให้จ่ายได้
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
จานวน

67
85,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์
กิจการงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
จานวน

65,000 บาท
20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการยังที่ต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ที่จัดอบรม ประชุม สัมมนา เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลขเครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางที่ กค 0514/ว 1011 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

รวม
จานวน

68
25,000 บาท

10,000 บาท
10,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและนักงานจ้างทั่วไป
กองสาธารณสุข จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จานวน 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถกู้ชีพ จานวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
0809.5/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

รวม
รวม
รวม
จานวน

69
2,983,400 บาท
484,400 บาท
484,400 บาท
402,000 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
เรือ่ ง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
0809.5/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

จานวน

82,400 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

รวม
จานวน
จานวน

2,299,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

รวม
จานวน

70
1,369,000 บาท
994,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 150 ข้อที่ 5

30,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพประจารถกู้ชีพ (EMS)
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงานประจารถขยะ
(3) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้า
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ งหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
โครงการคูคลองสวยน้าใส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการคูคลองสวยน้าใส
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 149 ลาดับที่ 2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้า กลุ่มนักเรียน
ประถมศึกษา ตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล โนนกอก เพิ่มเติมฉบับที่ 10 หน้าที่ 1 ข้อที่ 1

จานวน

71
40,000 บาท

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเต้นแอโรบิค
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
เต้นแอโรบิคโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ สมนาคุณวิทยากร
และค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ งค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 60 ลาดับที่ 4

จานวน

50,000 บาท

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ในระดับท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ว235
ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 4 ข้อที่ 2

จานวน

75,000 บาท

โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ
ตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่า ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 60 ลาดับที่ 2

72
70,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อื่นๆ ของ อบต. เช่น รถบรรทุกขยะ รถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งพ่นหมอกควันและทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต.โนนกอก
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560

100,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่
และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม
จานวน

830,000 บาท
50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกขยะ
และรถขุดตักตีนตะขาบ เครือ่ งพ่นหมอกควัน
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย พ.ศ. 2553
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

500,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ายาเคมีพ่นหมอกควัน
หรือพ่นฝอยละออง เพื่อระงับโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 1891.3/ว 3362 ลงวันที่
19 สิงหาคม 2555 เรือ่ ง การดาเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2563/ที่ มท 0808.22ว1433 ลว. 14 พ.ค.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2787 ลว.15 พ.ค.63
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ ผงหมึก
สาหรับเครือ่ งพิมพ์ น้ายาทาความสะอาด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 -10 ตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 4 ข้อที่ 3

73
275,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
รวม

200,000 บาท
200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

74
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล กองสวัสดิการสังคม จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
2.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,056,840
935,340
935,340
685,980

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่5) ลงวันที่ 29 ก.ย.2558
และหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่26 ส.ค.2558

187,200 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ที่พนักงานส่วนตาบลพึงได้รับ
ตามสิทธิที่เป็นการเฉพาะตัว เช่น เงินช่วยเหลือเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0312/
ว 1442 ลงวันที่ 27 พ.ศ.2544

จานวน

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ ดังนี้ ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักางนส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามสิทธิ์ที่ได้รับการประเมิน และตามที่กฏหมายกาหนดให้จ่ายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามสิทธิที่ได้รับและตามที่กฏหมายกาหนดให้จ่ายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

จานวน

75
20,160 บาท

104,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

10,000 บาท

รวม

76
45,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ ที่
ประชุมสัมมนา เช่น สถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น
ตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ยังที่ต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

20,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชารส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการยังที่ต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
ของ อบต.โนนกอก เช่นคอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

5,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลขเครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางที่ กค 0514/ว 1011 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

รวม
จานวน

77
20,000 บาท
10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของร้านค้าชุมชนบ้านสระ หมู่ที่ 7 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รวม
จานวน

19,000 บาท
19,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว ตัวละ 2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

17,500
17,500

78
บาท
บาท

4,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมวางเครือ่ งพิมพ์ จานวน 1 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

5,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน แบบเหล็ก จานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

จานวน

6,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้าขนาด VA จานวน 1 เครือ่ ง มีกาลังไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watt) สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2,500 บาท

รวม
รวม
รวม
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1,185,000 บาท
1,185,000 บาท
955,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

โครงการค่ายผู้นาเด็กและเยาวชนคนรุน่ ใหม่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือการจัดอบรมสาหรับเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
ค่าวิทยกร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าบารุงสถานที่หรือค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็น
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 5 ข้อที่ 1

จานวน

40,000 บาท

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ในการให้ความรูด้ ้านสุขภาพ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ข้อที่ 1

จานวน

100,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
โครงการ "น้าคือชีวิต" ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ "น้าคือชีวิต" ศาสตร์พระราชา
สูแปลงเกษตรผสมผสาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ 11 หน้าที่ 5 ข้อที่ 2

โครงการจัดงานวันสตรีสากล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันสตรีสากล
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ข้อที่ 2

จานวน

80
65,000 บาท

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตาบลโนนกอก ที่พึงจ่าย
ได้ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย
ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1792
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2073
ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2207
ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2715
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ข้อที่ 1

จานวน

20,000 บาท

โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ สร้างปัญญาและพัฒนาจิตใจ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ สร้างปัญญาและพัฒนาจิตใจ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและค่า
เครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง

81
30,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ต.ค.62
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 ก.พ.63
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 6 ข้อที่ 5
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 5 ข้อที่ 4
โครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาบลโนนกอก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 7 ข้อที่ 7
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ ง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 6 ข้อที่ 6

40,000 บาท

60,000

50,000 บาท

โครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฏหมาย พรบ.ต่างๆและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลในครอบครัว

จานวน

82
20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย พรบ.ต่างๆ และรณรงค์
ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลในครอบครัว โดยมีคา่ ใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอื่นฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 5 ข้อที่ 3
โครงการอบรมป้องกัน และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 4 ข้อที่ 2

20,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถโดยสารศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พักและค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ข้อที่ 4

200,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าเช่าที่พักและค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 57 ข้อที่ 3

จานวน

83
240,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ข้อที่ 3

จานวน

30,000 บาท

โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้
ในพื้นที่ตาบลโนนกอก ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ระบียบ กฏหมายกาหนด
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ข้อที่ 2

จานวน

10,000 บาท

84
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ เช่น ไม้
อิฐบล็อค ปูน ทราย หิน ตะปู และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

รวม
จานวน

230,000 บาท
60,000 บาท

วัสดุอื่น

จานวน

170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกันหนาวสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่าตามที่มีหนังสือสั่งการ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

85
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

447,540
160,320
160,320
160,320
136,320

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

24,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิศวกรรับรองแบบ ที่อบต.ออกคาสั่งและมีระเบียบการเบิกจ่ายที่
กาหนดไว้
2. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามสิทธิ
ที่ได้รับการประเมิน และตามที่กฏหมายกาหนดให้จ่ายได้
3. ค่าการออกรังวัดหรือออกตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ทาการรังวัด
โดยช่างรังวัดสานักงานที่ดิน)
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล กองช่าง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ งการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

รวม
รวม
จานวน

86
287,220 บาท
70,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่โดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลขเครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางที่ กค 0514/ว 1011 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ไม้ เหล็ก ปูน ทราย หิน ท่อน้าพีวีซี
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับขนย้ายรถขุดตักตีนตะขาบ
และวัสดุเชื้อเพลิงรถขุดตักตีนตขาบของ อบต.โนนกอก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ชารุดภายในเขตพื้นที่ตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รวม
จานวน

87
217,220 บาท
15,000 บาท

จานวน

119,220 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

วัสดุอื่น

จานวน

88
25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุหล่อและทดสอบคอนกรีตสาหรับงานก่อสร้างของ อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
งานไฟฟ้าและประปา
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฟิว ฯลฯ
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่
อบต.โนนกอก รวมทั้งภายในสานักงาน อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เริม่ จากบ้านนายสุขสรรค์
มาชัยภูมิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เริม่ จากบ้าน
นายสุขสรรค์ มาชัยภูมิ - บ้านนางถาวร ฉวีหินตั้ง ยาว 78 เมตร รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์กาหนด
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 25 ข้อที่ 6

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

230,030
100,780
100,780
100,780

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม

129,250 บาท
129,250 บาท

รวม

42,900 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เริม่ จากที่นางสาวสุข
สาเริง สืบสาราญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เริม่ จากที่
นางสาวสุขสาเริง สืบสาราญ - ที่นานายสนิท สืบสาราญ ยาว 157 เมตร
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตร
สมบูรณ์ กาหนด
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 25 ข้อที่ 5

รวม

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วตาบลโนนกอก เช่นค่าดูดสิ่งปฏิกูล รือ้ สิ่งปฏิกูงรางระบายน้าหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
- เป็นไปตามพระราชบัญยญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ งการกาจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว1187
ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

89
86,350 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

90
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตาบลโนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตาบลโนนกอก ให้แก่ ประชาชน
เยาวชน จานวน 10 หมู่บ้าน สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่
ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 66 ข้อที่ 30

รวม
รวม
รวม

685,000 บาท
625,000 บาท
575,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนตาบลโนนกอก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนตาบลโนนกอก
สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร
ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 119 ข้อที่ 5

55,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 ตาบลโนนกอก
สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร
ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.B2703
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 2 ข้อที่ 3
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "โนนกอกคัพ"
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.โนนกอก สาหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 2 ข้อที่ 4
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลตาบลโนนกอก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลตาบลโนนกอก สาหรับเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล
และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 2 ข้อที่ 3
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50,000 บาท

20,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการในตาบล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาผู้นาสัมพันธ์ตาบลโนนกอก สาหรับเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล
ของรางวัล และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 53 ข้อที่ 31
โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา อบต.โนนกอก เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 53 ข้อที่ 29
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์กีฬา สาหรับทาการฝึกซ้อม และทาการแข่งขัน
กีฬาให้กับประชาชนตาบลโนนกอก หมู่ที่ 1-10
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รวม
จานวน
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200,000 บาท
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งบลงทุน
รวม
ครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์กีฬา
จานวน
โครงการจัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกายกลางแจ้งบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกายกลางแจ้งบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 เพื่อ
ส่งเสริมการออกกาลังกายให้แก่ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
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60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 2 ลาดับที่ 5
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นพระครูเกษมธรรมโฆษิต หมู่ 2
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นพระครูเกษมธรรมโฆษิต บ้านกเจ่า หมู่ที่ 2
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลาดับที่ 4

452,920
196,920
196,920
196,920

บาท
บาท
บาท
บาท

256,000 บาท
256,000 บาท
5,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นหลวงปู่ผา บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นหลวงปู่ผา บ้านเมือลกลาง หมู่ที่ 1
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลาดับที่ 1

จานวน
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8,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษาประจาปี 2565
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 25

จานวน

25,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก เปือย หมู่ที่ 4 และบ้านสระ หมู่ที่ 10
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 50 ลาดับที่ 19

28,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้านตาบลโนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้านตาบลโนนกอก หมู่ที่ 1-10
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 15

จานวน

95
20,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1,9
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 และ
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 14

จานวน

3,000 บาท

โครงการจัดงานรดน้าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 47 ลาดับที่ 5

จานวน

3,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีราบวงสรวงท่าศาล หมู่ที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงท่าศาล บ้านสระ หมู่ที่ 10
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 50 ลาดับที่ 17

จานวน

96
8,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีราบวงสรวงศาลมะนาว หมู่ที่10
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงศาลมะนาว บ้านสระ หมู่ที่ 10
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 16

จานวน

10,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงตาบลโนนกอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 51 ลาดับที่ 22

จานวน

60,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 13

จานวน

97
8,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ที่ 4
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 47 ลาดับที่ 7

จานวน

8,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระประธาน 3 ปรางค์ หมู่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระประธาน 3 ปรางค์ บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 26

จานวน

2,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระภูกระแต หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระภูกระแต บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลาดับที่ 3

จานวน

98
10,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ารอยพระบาท หมู่ที่ 5
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้ารอยพระบาท บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดงานตามโครงการที่จัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 48 ลาดับที่ 9

8,000 บาท

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการจัดงาน
พระไกรสิงหนาทและงานสืบสานตานานสาวบ้านแต้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ประดับผ้า
จัดนิทรรศการออกร้าน ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่วัฒนธรรมและนาสินค้าของดี
ในตาบลออกร้านเพื่อจาหน่ายในงานสืบสานตานานสาวบ้านแต้ ค่าอาหาร ค่าน้าดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 2 ข้อที่ 2

50,000 บาท

99
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8,697,000
2,316,000
2,316,000
1,212,000

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลกองช่าง จานวน 4 อัตรา ได้แก่
1.ผู้อานวยการกองช่าง
2.วิศวกรโยธา
3.นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง จานวน 5 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยช่างโยธา
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
4.ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
5.พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดหนัก
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

982,000 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

100
80,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชารส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการยังที่ต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

840,000 บาท
840,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ที่จัดอบรม ประชุม สัมมนา เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

25,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.โนนกอก เช่นครุภัณฑ์ต่างๆ
รถขุดตักตีนตะขาบ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบประปาผิวดิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติก ถนนดินต่างๆ
ประปาบ่อบาดาล หอประปาที่ทาการ อบต. หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จานวน

25,000 บาท

790,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างห้องงานป้องกัน และห้อง EMS (ระหว่างโรงจอดรถหลังใหม่กับ
อาคารโดม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องงานป้องกัน และ ห้อง EMS (ระหว่างโรงจอดรถหลัง
ใหม่กับอาคารโดม) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12.50 เมตร สูง 4 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 10 หน้าที่ 12 ข้อที่ 29

จานวน
จานวน

101
5,541,000 บาท
5,541,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที 7
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที่ 7
ช่วงที่ 1 สายถนน คสส.เดิม - ที่นางสาราญ คุ้มเขว้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 สายจากที่นางแก้ว โคตรบารุงถึงที่นางสมบัติ ฦาชา ขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 132
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก เลขที่ 3/2564,4/2564 กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 17 ข้อที่ 29
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที่ 8 สายเริม่ จากทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4021 - ที่นายชาติชาย โยชัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที่ 8 สายเริม่ จาก
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 - ที่นายชาติชาย โยชัย ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก เลขที่ 3/2564 กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 18 ข้อที่ 31

จานวน

113,000 บาท

452,000 บาท

(แผ่นแทรก)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 สายบ้านนายยุพเนตร
สมบัติหลาย ถึง บ้านนายหวั่ง ฦาชา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 สายบ้าน
นายยุพเนตร สมบัติหลาย ถึง บ้านนายหวั่ง ฦาชาขนาดกว้าง3 เมตร ยาว 161
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบถนน คสล. อบต.โนนกอก เลขที่ 3/2564 กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 9 ข้อที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 จากบ้านนายมนูญ ถิ่นโสภา
ถึงบ้านนายศิริโชค งามศักดิ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จาก
บ้านมนูญ ถิ่นโสภา ถึงบ้านนายศิริโชค งามศักดิ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบถนน คสล. อบต.โนนกอก เลขที่ 5/2564 กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 14 ข้อที่ 20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 4 จากถนนคอนกรีตเดิม
ถึงที่นางผม บุราณ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 4 จากถนน
คอนกรีตเดิม ถึงที่นางผม บุราณ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 965 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบถนน คสล. อบต.โนนกอก เลขที่ 7/2564 กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 12 ข้อที่ 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1สายบ้านนายสุด สุขสนิท
ถึง บ้านนายทองสุข ขันทอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สายบ้าน
นายสุด สุขสนิท ถึง บ้านนายทองสุข ขันทอง ขนาดกว้าง3 เมตร ยาว 35 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบถนน คสล. อบต.โนนกอก เลขที่ 3/2564 กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 7 ข้อที่ 4

จานวน

102
241,000 บาท

จานวน

499,000 บาท

จานวน

497,000 บาท

จานวน

52,000 บาท

(แผ่นแทรก)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที่ 10 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที่ 10 สายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร พร้อมทาการเทลานอเนกประสงค์ ให้
ได้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 109.20 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียด
ตามแบบถนน คสล. อบต.โนนกอก เลขที่ 4/2564 กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 21 ข้อที่ 40

จานวน

103
142,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 จากถนนคอนกรีตเดิม
ถึงที่นางนันทิยา อินหอม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 จากถนน
คอนกรีตเดิม ถึงที่นางนันทิยา อินหอม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบถนน คสล. อบต.โนนกอก เลขที่ 4/2564 กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 9 ข้อที่ 9

จานวน

499,000 บาท

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที่ 8 บริเวณที่นานางเซีย
บัวสระ ขนาดกว้าง 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร จานวน 2 ช่องทาง
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงกาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 19 ข้อที่ 34

จานวน

257,000 บาท

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 กลุ่มละ 7 คน จานวน 3 กลุ่ม
รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 7 ข้อที่ 5

จานวน

246,000 บาท

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่
กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 กลุ่มละ 7 คน จานวน 2 กลุ่ม
รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 20 ข้อที่ 38

จานวน

104
164,000 บาท

โครงการจัดทาเสาหลักเขตทางหลวงท้องถิ่นและที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตาบลโนนกอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาเสาหลักเขตทางหลวงท้องถิ่นและที่สาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ตาบลโนนกอก รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 23 ข้อที่ 45

จานวน

50,000 บาท

โครงการติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน
จานวน 5 กลุ่ม รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอกกาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 9 หน้าที่ 7

225,000 บาท

โครงการติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนสุขสุนต์ หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้าน
โนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 กลุ่มละ 7 คน จานวน 6 กลุ่ม รายละเอียดตามแบบ อบต.
โนนกอก กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนกนอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 19 ข้อที่ 35

จานวน

270,000 บาท

โครงการติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน
จานวน 5 กลุ่ม รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนกนอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 หน้าที่ 6 ข้อที่ 1

225,000 บาท

(แผ่นแทรก)
โครงการติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ หมู่ที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ
หมู่ที่ 10 กลุ่มละ 7 คน จานวน 5 กลุ่ม รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 20 ข้อที่ 39

จานวน

105
225,000 บาท

โครงการติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ
หมู่ที่ 7 กลุ่มละ 7 คน จานวน 10 กลุ่ม รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 16 ข้อที่ 26

จานวน

450,000 บาท

โครงการติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ
หมู่ที่ 6 กลุ่มละ 7 คน จานวน 8 กลุ่ม รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 15 ข้อที่ 24

จานวน

360,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ
หมู่ที่ 10 เริม่ จากที่นานายจรัญ เกงชัยภูมิ - ที่นายประจันทร์ คงโนนกอก
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมรปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 155.63 ลบ.ม. และทาการถมดินได้ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 100 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบ และทาการวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 5 ท่อน และวางท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จานวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 22 ข้อที่ 41

จานวน

89,000 บาท

โครงการปรับปรุงรางส่งน้าลาห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 6 บริเวณ ที่นานายจวน วังสระ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางส่งน้า ลาห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 6 บริเวณที่นา
นายจวน วังสระ ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 2.00 X 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร
จานวน 2 ช่องทาง รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 15 ข้อที่ 22

จานวน

106
64,000 บาท

โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อระบายน้า บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อระบายน้า บ้านโสกเชือก หมู่ที่3
โดยทาการวางท่อระบายน้าใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เซนติเมตร
จานวน 39 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อและทาการก่อสร้างบ่อพักท่อระบาย
น้าขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว0.70 ลึก 1.00 เมตร จานวน 4 บ่อพักและขนาด
กว้าง1.00 เมตร ยาว 1.00 ลึก 1.00 เมตรจานวน 1 บ่อพัก รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 11 ข้อที่ 12

จานวน

71,000 บาท

107
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภาริจ ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
และหนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

271,880
206,880
206,880
206,880

บาท
บาท
บาท
บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 ก.ค.2548 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
จานวน

65,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาบลโนนกอก
การประชุมบางครัง้ คราวที่ อบต.โนนกอกจัดขึ้น
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
จานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ถุงเพาะพันธุ์กล้าไม้ ดิน
ปลูกต้นไม้ ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น
โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราช
กุศลในวันสาคัญต่างๆ และกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ตามที่ อบต.จัดขึ้น
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าซื้อพันธุ์ไม้
ค่าวัสดุในการเพาะชากล้าไม้และค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
พ.ค.2541 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
ส.ค.2555 เรือ่ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 149 ข้อที่ 3

จานวน
จานวน
จานวน

108
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
จานวน
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าน้าดื่ม
ค่าซื้อพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุในการเพาะชากล้าไม้และค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 18 ข้อที่ 1

20,000 บาท

โครงการอุทยานธรณี "ชัยภูมิจีโอพาร์ค"
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการอุทยานธรณี"ชัยภูมิจีโอพาร์ค" (Chaiyaphum
Geopark) มีค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสร้างการ
รับรูข้ องประชาชน และป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ชย 0023.3/10578 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เรือ่ ง
การสร้างการรับรูแ้ ละการดาเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ
(Chaiyaphum Geopark)
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0014.3/1943 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม
2564 เรือ่ ง การดาเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)
และการสร้างการรับรู้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 หน้าที่ 26 ข้อที่ 2

109
5,000 บาท

ภาคผนวก

