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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนกอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,944,628.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 61,146,977.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,953,053.46 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
182,495.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 7,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 62,784,814.98 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 44,680.87 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 276,585.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 75,219.64 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 272,751.10 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,595,324.04 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 36,520,254.33 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,442,668.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 58,179,843.26 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 20,016,342.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,373,553.58 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,848,747.72 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,800,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,140,299.96 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,250,168.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,167,500.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 44,680.87 46,460.00 139,800.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

276,585.00 346,100.00 320,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 75,219.64 52,000.00 40,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 272,751.10 318,400.00 205,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 669,236.61 762,960.00 704,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,595,324.04 27,031,440.00 27,089,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,595,324.04 27,031,440.00 27,089,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 36,520,254.33 38,250,000.00 38,250,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,520,254.33 38,250,000.00 38,250,000.00

รวม 62,784,814.98 66,044,400.00 66,044,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 20,016,342.00 24,761,110.00 24,998,580.00

งบบุคลากร 15,373,553.58 19,200,320.00 19,053,520.00

งบดําเนินงาน 10,848,747.72 13,024,220.00 12,962,800.00

งบลงทุน 8,800,900.00 5,885,500.00 4,843,100.00

งบเงินอุดหนุน 3,140,299.96 3,173,250.00 4,186,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 58,179,843.26 66,044,400.00 66,044,000.00





รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 24,998,580 24,998,580
    งบกลาง 24,998,580 24,998,580

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,468,100 697,860 2,353,410 200,000 8,719,370
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,284,800 0 0 0 2,284,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,183,300 697,860 2,353,410 200,000 6,434,570

งบดําเนินงาน 2,205,000 15,000 615,000 0 2,835,000
    คาตอบแทน 387,000 0 260,000 0 647,000

    คาใช้สอย 900,000 15,000 280,000 0 1,195,000

    คาวัสดุ 400,000 0 60,000 0 460,000

    คาสาธารณูปโภค 518,000 0 15,000 0 533,000

งบลงทุน 49,500 0 25,500 0 75,000
    คาครุภัณฑ 49,500 0 25,500 0 75,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

รวม 7,752,600 712,860 2,993,910 200,000 11,659,370

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 879,600 879,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 879,600 879,600

งบดําเนินงาน 823,000 823,000
    คาตอบแทน 100,000 100,000

    คาใช้สอย 643,000 643,000

    คาวัสดุ 80,000 80,000

งบลงทุน 23,000 23,000
    คาครุภัณฑ 23,000 23,000

รวม 1,725,600 1,725,600

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,035,320 3,199,150 0 4,234,470
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,035,320 3,199,150 0 4,234,470

งบดําเนินงาน 304,300 3,002,500 0 3,306,800
    คาตอบแทน 60,000 0 0 60,000

    คาใช้สอย 199,300 1,130,500 0 1,329,800

    คาวัสดุ 45,000 1,872,000 0 1,917,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,967,000 25,000 2,992,000
    เงินอุดหนุน 0 2,967,000 25,000 2,992,000

รวม 1,339,620 9,168,650 25,000 10,533,270

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 814,140 762,000 1,576,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 814,140 762,000 1,576,140

งบดําเนินงาน 75,000 2,324,000 2,399,000
    คาตอบแทน 10,000 100,000 110,000

    คาใช้สอย 55,000 1,469,000 1,524,000

    คาวัสดุ 10,000 755,000 765,000

งบลงทุน 0 220,000 220,000
    คาครุภัณฑ 0 220,000 220,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

รวม 889,140 3,506,000 4,395,140

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 975,480 0 975,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 975,480 0 975,480

งบดําเนินงาน 114,000 1,185,000 1,299,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 50,000 925,000 975,000

    คาวัสดุ 25,000 260,000 285,000

    คาสาธารณูปโภค 19,000 0 19,000

รวม 1,089,480 1,185,000 2,274,480

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 160,800 0 0 160,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 160,800 0 0 160,800

งบดําเนินงาน 329,000 100,000 20,000 449,000
    คาตอบแทน 50,000 0 0 50,000

    คาวัสดุ 279,000 100,000 0 379,000

    คาใช้สอย 0 0 20,000 20,000

งบลงทุน 39,300 0 0 39,300
    คาครุภัณฑ 39,300 0 0 39,300

งบเงินอุดหนุน 0 964,000 0 964,000
    เงินอุดหนุน 0 964,000 0 964,000

รวม 529,100 1,064,000 20,000 1,613,100

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 0 209,160 209,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 209,160 209,160

งบดําเนินงาน 635,000 251,000 886,000
    คาใช้สอย 585,000 251,000 836,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 0 9,000 9,000
    คาครุภัณฑ 0 9,000 9,000

รวม 635,000 469,160 1,104,160

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,085,500 2,085,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,085,500 2,085,500

งบดําเนินงาน 865,000 865,000
    คาตอบแทน 20,000 20,000

    คาใช้สอย 845,000 845,000

งบลงทุน 4,476,800 4,476,800
    คาครุภัณฑ 200,000 200,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 4,276,800 4,276,800

รวม 7,427,300 7,427,300

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 213,000 0 213,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 213,000 0 213,000

งบดําเนินงาน 65,000 35,000 100,000
    คาตอบแทน 40,000 0 40,000

    คาใช้สอย 5,000 35,000 40,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

รวม 278,000 35,000 313,000

หน้า : 10/10



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลโนนกอก
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,659,370

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,725,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,533,270

แผนงานสาธารณสุข 4,395,140

แผนงานสังคมสงเคราะห 2,274,480

แผนงานเคหะและชุมชน 1,613,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,104,160

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,427,300

แผนงานการเกษตร 313,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 24,998,580

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,044,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 245,618 184,239 332,000 12.65 % 374,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,936.82 10,948 30,000 0 % 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,245,500 14,050,600 16,878,400 1.31 % 17,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,679,200 4,844,000 6,048,000 0 % 6,048,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 116,500 130,000 0 % 130,000

เงินสํารองจาย 35,083 254,167 532,710 -0.4 % 530,580

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 580,000 -4.14 % 556,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สปสช.)

0 0 200,000 0 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลโนนกอก
อําเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 19/9/2565  10:22 หน้า : 1/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

254,182 555,888 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 72,810 -86.27 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมงบกลาง 18,590,519.82 20,016,342 24,823,920 24,998,580
รวมงบกลาง 18,590,519.82 20,016,342 24,823,920 24,998,580
รวมงบกลาง 18,590,519.82 20,016,342 24,823,920 24,998,580

รวมแผนงานงบกลาง 18,590,519.82 20,016,342 24,823,920 24,998,580
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,480 0 % 86,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,800,000 1,746,257 1,733,690 -7.71 % 1,600,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,430,977 2,418,490 2,284,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,352,268 1,865,203.87 2,198,460 -23.75 % 1,676,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

539 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 168,000 210,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,186,200 1,511,089.55 1,310,000 -6.11 % 1,229,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,560 60,650 85,000 -21.18 % 67,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,777,567 3,646,943.42 3,803,460 3,183,300
รวมงบบุคลากร 5,262,287 6,077,920.42 6,221,950 5,468,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 389,220 -48.62 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 63,520 92,800 100,000 0 % 100,000

คาเชาบ้าน 0 0 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 25,000 0 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 92,720 132,900 576,220 387,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,582 80,647 132,500 -24.53 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,600 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 12,425 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 7,160 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจ้างสํานักปลัด

24,942 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คา
ธรรมเนียมตางๆ

0 0 70,000 42.86 % 100,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญและงาน
นโยบายของรัฐบาล

0 11,710 60,000 66.67 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญและงาน
นโยบายรัฐบาล

25,950 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งซอมท้องถิ่น 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 220,000 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนนักงาน
และลูกจ้าง องค์การบริหารสวนตําบล
โนนกอก

0 0 0 100 % 300,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

0 0 10,000 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,589.13 155,890.37 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 161,663.13 267,832.37 702,500 900,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 189,986 283,268 140,000 -28.57 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,049 22,521 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 22,850 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 139,210.57 151,185 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,110 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,583 21,225 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 102,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 373,938.57 501,049 542,000 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 284,013.66 284,398.65 398,000 0.5 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,337.16 5,195.92 12,000 -16.67 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 94,281.63 94,505.97 90,000 11.11 % 100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 383,632.45 384,100.54 508,000 518,000
รวมงบดําเนินงาน 1,011,954.15 1,285,881.91 2,328,720 2,205,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 6,200 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานชนิดพลาสติก 0 0 67,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

32,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก
เวลาเข้า - ออกงาน

0 9,900 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 0 100 % 12,000

จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 11,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,500 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 13,000 -50 % 6,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนต์กระบะดับเบิ้ลแค็บ 747,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0 12,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบาแบบข้อแข็ง 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 0 46,000 46,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 15,000 22,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาซอมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ

0 0 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 799,100 92,400 267,000 49,500
รวมงบลงทุน 799,100 92,400 267,000 49,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

20,000 0 0 0 % 0

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 20,000 0 0 % 0

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 50 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,093,341.15 7,476,202.33 8,837,670 7,752,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 425,940 4.62 % 445,620

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 244,920 2.99 % 252,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 670,860 697,860
รวมงบบุคลากร 0 0 670,860 697,860
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการออกให้บริการประชาชนตําบล
โนนกอก

0 0 0 100 % 15,000

โครงการออกให้บริการประชาชนนอกสถาน
ที่ หมูที่ 1 - 10 ตําบลโนนกอก

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 15,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 685,860 712,860
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 339,540 399,105.16 1,287,900 6.67 % 1,373,850

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 7,100 125.35 % 16,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 216,420 227,620 4.02 % 236,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 599,845 636,997 663,120 0.71 % 667,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,675 15,120 8,500 100 % 17,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,175,100 1,267,642.16 2,236,240 2,353,410
รวมงบบุคลากร 1,175,100 1,267,642.16 2,236,240 2,353,410

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

63,600 94,600 200,000 15 % 230,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 63,600 94,600 200,000 260,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 164,555 170,000 0 % 170,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษี 250,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 37,168 22,112 20,000 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคา
ธรรมเนียมตางๆ

0 0 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.โนนกอก

0 365,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,240 12,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 293,408 563,867 260,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,208.05 26,583.65 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,700 7,060 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 60,908.05 33,643.65 60,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,324.4 3,365 8,000 87.5 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,324.4 3,365 8,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 420,240.45 695,475.65 528,000 615,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว 6,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว 19,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อ จัดหาเครื่องปรับอากาศ 0 50,600 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 6,000 25 % 7,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 
หลัง

11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 0 % 5,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 13,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 0 66,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 22,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,700 139,100 11,000 25,500
รวมงบลงทุน 36,700 139,100 11,000 25,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,632,040.45 2,102,217.81 2,775,240 2,993,910
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 98,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 98,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 98,000 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 98,000 200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,725,381.6 9,578,420.14 12,396,770 11,659,370

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 524,613 543,310 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 81,600 71,690 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 606,213 615,000 0 0
รวมงบบุคลากร 606,213 615,000 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

52,200 161,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 52,200 161,900 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 216,600 292,250 0 0 % 0

คาเปลี่ยนถายน้ํายาถังดับเพลิง 106,350 105,600 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 322,950 397,850 0 0
รวมงบดําเนินงาน 375,150 559,750 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 981,363 1,174,750 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 231,060 4.91 % 242,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 566,000 3.04 % 583,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 62,000 -12.9 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 859,060 879,600
รวมงบบุคลากร 0 0 859,060 879,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 100,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 353,000 1.42 % 358,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

5,000 5,040 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 20,000 25 % 25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปใหม

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปใหม

0 17,700 0 0 % 0

โครงการป้องและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปใหม

15,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการผึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล
โนนกอก

0 0 140,000 -28.57 % 100,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล
โนนกอก

142,050 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความรู้ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง อบต
.โนนกอก

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมหลักสูตรสงเสริมให้ความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 162,250 22,740 583,000 643,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 30,000 0 30,000 80,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2565  10:22 หน้า : 16/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 192,250 22,740 713,000 823,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 0 100 % 12,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ 0 0 0 100 % 11,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 23,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 23,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 192,250 22,740 1,572,060 1,725,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,173,613 1,197,490 1,572,060 1,725,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,063,640 2,316,600 785,400 5.95 % 832,140

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 35,000 84,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,356,224 1,423,043 150,900 -1.26 % 149,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 125,645 125,447 21,420 -43.14 % 12,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,622,509 3,991,090 999,720 1,035,320
รวมงบบุคลากร 3,622,509 3,991,090 999,720 1,035,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 200 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 27,550 35,300 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 110,838 10,000 493 % 59,300

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,470 0 20,000 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และ
คาธรรมเนียมตางๆ

0 0 20,000 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 45,000 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 63,470 155,838 150,000 199,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 15,708 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 10,000 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 13,125 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 35,000 38,833 35,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 126,020 229,971 245,000 304,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 14,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบาแบบข้อแข็ง 9,400 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
/เครื่องพิมพ์ชนิดสีพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์  
1 เชุด

29,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,100 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารไทยเข้มแข็ง 0 219,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 219,000 0 0
รวมงบลงทุน 59,100 219,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,807,629 4,440,061 1,244,720 1,339,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,521,900 5.45 % 1,604,850

เงินวิทยฐานะ 0 0 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,324,320 2.26 % 1,354,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 108,000 44.44 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,038,220 3,199,150
รวมงบบุคลากร 0 0 3,038,220 3,199,150

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 113,082 0 1,083,000 -11.79 % 955,300

คาจ้างเหมารถรับ - สงเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก

0 124,748 0 0 % 0

คาจ้างเหมารถรับ - สงเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
โนนกอก

191,400 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 53,125 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เเรียน 0 0 64,500 -6.67 % 60,200

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย
ระดับอําเภอ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสงเสริม
ประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา

0 0 15,000 100 % 30,000

โครงการพาน้องทองโลกกว้าง 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการสงเสริมสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก 0 0 15,000 0 % 15,000

จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 5,000 0 0 0 % 0

จัดงานวันเด็กแหงชาติ 15,900 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 325,382 177,873 1,237,500 1,130,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,521,000 0 % 1,521,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,557,493.76 1,556,774.32 0 0 % 0

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 632,700 735,000 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,360 47,690 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,800 36,875 48,000 -12.5 % 42,000

วัสดุการศึกษา 368,100 303,750 336,000 -25.89 % 249,000

รวมค่าวัสดุ 2,620,453.76 2,680,089.32 1,965,000 1,872,000
รวมงบดําเนินงาน 2,945,835.76 2,857,962.32 3,202,500 3,002,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV 34,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋าเด็ก 9,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,900 0 0 0
รวมงบลงทุน 43,900 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันศิลปหัตถกรรมกลุม
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตําบล
โนนกอก

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพี่สอนน้อง 0 0 35,000 0 % 35,000

โครงการเยาวชนวัยใสหางไกลยาเสพติด 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุม
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตําบล
โนนกอก

0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลโนนกอก

0 0 2,639,000 5.04 % 2,772,000

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถม
ศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลโนนกอก

2,506,840 2,416,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,506,840 2,416,000 2,774,000 2,967,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,506,840 2,416,000 2,774,000 2,967,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,496,575.76 5,273,962.32 9,014,720 9,168,650
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพี่สอนน้อง 25,000 25,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถ
ศึกษาตอหรือวัดผลทางการศึกษาจากหนวย
งานอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 25,000 25,000 25,000 25,000
รวมแผนงานการศึกษา 9,329,204.76 9,739,023.32 10,284,440 10,533,270
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 339,540 373,230 416,100 85.57 % 772,140

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 370,080 380,590 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,420 51,950 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 767,040 805,770 416,100 814,140
รวมงบบุคลากร 767,040 805,770 416,100 814,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 79,500 76,800 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 79,500 76,800 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 2,880 20,000 50 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3,240 0 0 0 % 0

คาใชัจายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และ
คาธรรมเนียมตางๆ

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 3,240 2,880 65,000 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 92,740 89,680 85,000 75,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว 0 1,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน 1 ตัว 0 6,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 5,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,500 8,000 0 0
รวมงบลงทุน 5,500 8,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 865,280 903,450 501,100 889,140
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 537,500 25.02 % 672,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 87,400 2.97 % 90,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 624,900 762,000
รวมงบบุคลากร 0 0 624,900 762,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 220,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 830,622 994,000 -1.01 % 984,000

คาจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ อบต.โนนกอก 494,901 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาพนักงานประจํารถขยะ 451,995 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คูคลองสวยน้ําใส 800 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอใน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการคู คลองสวย น้ําใส 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการคูคลองสวยน้ําใส 0 1,300 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดใน
ชุมชน (Community isolation)

0 303,293 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community 
Isolation) 

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 0 29,600 30,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการตามแนวทางจังหวัดสะอาด

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ํา 0 0 40,000 25 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเต้น
แอโรบิก

0 50,000 50,000 0 % 50,000

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน
ระดับท้องถิ่น

0 52,280 70,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0 0 0 100 % 75,000

โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ 0 0 70,000 0 % 70,000

สงเสริมการออกกําลังกายเต้นแอโรบิค 50,000 0 0 0 % 0

สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับ
ท้องถิ่น

74,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 72,997.98 75,915.07 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,144,693.98 1,343,010.07 1,564,000 1,469,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,999.99 48,888.77 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 284,117 225,702 300,000 66.67 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 385,000 787,720 275,000 -27.27 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,325 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,300 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 688,741.99 1,062,310.77 630,000 755,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 1,833,435.97 2,405,320.84 2,414,000 2,324,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 2,500

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,000

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 6,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ (แบบสแตนเลส) 0 34,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อถังขยะ 0 0 0 100 % 200,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 0 0 46,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,400 122,500 220,000
รวมงบลงทุน 0 34,400 122,500 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
โนนกอก

187,200 200,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 200,000 0 % 200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 200,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 200,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 387,200 400,000 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 387,200 400,000 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,220,635.97 2,839,720.84 3,361,400 3,506,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,085,915.97 3,743,170.84 3,862,500 4,395,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 520,260 426,480 685,980 4.87 % 719,400
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

5,220 0 20,160 0 % 20,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 161,850 180,000 187,200 3.59 % 193,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 729,330 648,480 935,340 975,480
รวมงบบุคลากร 729,330 648,480 935,340 975,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 7,800 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 6,938 20,000 0 % 20,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และคา
ธรรมเนียมตางๆ

0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 14,738 45,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,000 13,000 10,000 50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 7,200 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 23,000 20,200 20,000 25,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 3,410.89 0 19,000 0 % 19,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,410.89 0 19,000 19,000
รวมงบดําเนินงาน 26,410.89 34,938 104,000 114,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 4,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิเตอร์ 0 4,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี  จํานวน 1 เครื่อง 10,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 45,000 17,500 0
รวมงบลงทุน 10,000 45,000 17,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 765,740.89 728,418 1,056,840 1,089,480
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคายผู้นําเด็กและเยาวชนคนรุน
ใหม

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการคายเยาวชน จริยธรรมนําพา 
คุณธรรมนําใจ หางไกลยาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 94,400 0 100 % 100,000
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โครงการจัดงานวันสตรีสากล 0 0 0 100 % 65,000

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้
น้อย

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการธรรมร้อยใจ สายใยชุมชน เพื่อ
สุขภาพจิตและกาย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ สร้างปัญญาและ
พัฒนาจิตใจ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมสนับสนุนและสงเสริม
กลุมอาชีพแกสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมสนับสนุนและสงเสริม
กลุมอาชีพตําบลโนนกอก

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสตรีปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย 0 0 0 100 % 25,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ
.ตางๆ และรณรงค์ยุติความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลในครอบครัว

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการอบรมป้องกัน และแก้ปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพร้อมในวัยเรียน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้  พัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรี

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบ้าน

0 0 464,000 -48.28 % 240,000

โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้
ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 5,000

จัดงานวันสตรีสากล 64,800 0 0 0 % 0

ชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ผู้มีรายได้น้อย 3,000 0 0 0 % 0

อบรมคายจริยธรรมแกเยาวชน และ
ประชาชนตําบลโนนกอก

50,000 0 0 0 % 0

อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 182,980 0 0 0 % 0

อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการหมูบ้าน

369,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 669,980 94,400 889,000 925,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 60,000 0 60,000 0 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2565  10:22 หน้า : 36/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุอื่น 169,800 353,700 236,000 -15.25 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 229,800 353,700 296,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 899,780 448,100 1,185,000 1,185,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 899,780 448,100 1,185,000 1,185,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,665,520.89 1,176,518 2,241,840 2,274,480

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 926,040 971,520 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 909,300 868,062 136,320 2.99 % 140,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 111,840 86,069 24,000 -15 % 20,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,989,180 1,967,651 160,320 160,800
รวมงบบุคลากร 1,989,180 1,967,651 160,320 160,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

9,970 13,320 50,000 0 % 50,000
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คาเชาบ้าน 42,000 42,000 3,500 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,850 7,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 77,820 62,320 73,500 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 4,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 10,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 8,018 0 0 % 0

คาธรรมเนียมลงทะเบียน คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

11,334 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,462,880 1,382,830 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,474,214 1,400,848 4,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,960 15,000 15,000 6.67 % 16,000

วัสดุกอสร้าง 21,916 5,760 119,220 9.04 % 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 12,000 4,000 50,000 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,200 3,450 8,000 0 % 8,000
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วัสดุสํารวจ 0 4,000 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 21,000 19.05 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 43,076 32,210 213,220 279,000
รวมงบดําเนินงาน 1,595,110 1,495,378 290,720 329,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 0 100 % 6,000

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน เก็บเอกสารสํานัก
งาน

0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
Slump Test

18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเทปวัดระยะทางสแตนเลส 0 0 0 100 % 4,500

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 0 0 100 % 6,800

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) สําหรับ
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 6,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,000 50,300 0 39,300
รวมงบลงทุน 18,000 50,300 0 39,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,602,290 3,513,329 451,040 529,100
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยชางไฟฟ้า 0 43,210 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,210 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,210 43,210 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 67,600 140,650 140,135 -28.64 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 67,600 140,650 140,135 100,000
รวมงบดําเนินงาน 70,810 183,860 140,135 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านนกเจา หมูที่ 2

0 0 0 100 % 100,000

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 9

0 0 0 100 % 100,000

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 เริ่มจากที่นางสุนี  
อุดมบัว - ที่นายทองลี  ปลัดสังข์

0 0 0 100 % 100,000

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 เริ่มจากบ้านนาย
สมอาจ  งามศักดิ์ - ที่นางณัฐญา  บุราณ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านสระ หมูที่ 10

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านสระ หมูที่ 6 เริ่มจากที่นายสุชาติ  สาริ
พันธ์ - ที่นายไล

0 0 0 100 % 100,000

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านสระ หมูที่ 8 เริ่มจากบ้านนายสมบัติ  
นอกสระ - ที่นายสงา  พรมแดน

0 0 0 100 % 80,000

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านสระ หมูที่ 8 เริ่มจากบ้านนายหัน ศิริ
จันทร์

0 0 0 100 % 84,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านสระ หมูที่ 7 เริ่มจากบ้านนางสมคิด บัว
สระ - ที่ นายถวัลย์ ดีหามแห

0 0 0 100 % 100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางบ้านโนน
สุขสันต์ หมูที่ 9 เริ่มจากที่นางสาวสุขสําเริง 
สืบสําราญ

0 0 86,350 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางบ้านโนน
สุขสันต์ หมูที่ 9 เริ่มจากบ้านนายสุขสันต์ 
มาชัยภูมิ 

0 0 42,900 -100 % 0

โครงการชยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทุง
หิน บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1 เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ที่นายผจูญ

0 0 0 100 % 100,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน 
บ้านสระ หมูที่ 7

22,925.82 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
หนองกระทุม วัดป่าสระแก้ว บ้านสระ หมูที่ 
7

297,410.78 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟ
สาธารณะบ้านนกเจา หมูที่ 2

0 157,944.84 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา/ไฟ
สาธารณะบ้านสระหมูที่ 7

0 121,355.12 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน บ้านสระ หมูที่ 10

23,618.11 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน บ้านสระ หมูที่ 10 เริ่มจากบ้านนาย
เสงี่ยม คุ้มโนนชัย

66,781.91 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 410,736.62 279,299.96 129,250 964,000
รวมงบเงินอุดหนุน 410,736.62 279,299.96 129,250 964,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 481,546.62 463,159.96 269,385 1,064,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000 13,300 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 7,000 13,300 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 7,000 13,300 20,000 20,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,000 13,300 20,000 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,090,836.62 3,989,788.96 740,425 1,613,100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

แขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบลโนนกอก 200,000 0 0 0 % 0

แขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 498,475 0 0 0 % 0

แขงขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุม
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลโนนกอก

55,000 0 0 0 % 0
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แขงขันกีฬาผู้นําสัมพันธ์ 40,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบล
โนนกอก

0 200,000 0 100 % 200,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา
ของกลุมโรงเรียนตําบลโนนกอก

0 55,000 15,000 266.67 % 55,000

โครงการแขงขันกีฬาบ้านนกเจา  หมูที่ 2 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล "โนนกอกคัพ" 0 0 50,000 20 % 60,000

โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลตําบลโนนกอก 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ของหนวยงานราชการในตําบล

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ของหนวยงานราชการในตําบล 
(กีฬาผ้นําสัมพันธ์)

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดสงทีมกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาระดับตางๆ

0 0 200,000 0 % 200,000

สงทีกีฬา อบต.โนนกอก เข้ารวมการแขงขัน 20,950 0 0 0 % 0

สงทีมกีฬา อบต.โนนกอก เข้ารวมแขงขัน 0 43,140 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 814,425 298,140 335,000 585,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 864,425 348,140 385,000 635,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้งบ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 60,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 60,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา
ของกลุมโรงเรียนตําบลโนนกอก

0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 864,425 348,140 485,000 635,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 196,920 6.22 % 209,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 196,920 209,160
รวมงบบุคลากร 0 0 196,920 209,160

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การจัดงานประเพณีรําบวงสรวงศาลมะนาว 
หมูที่ 10

10,000 0 0 0 % 0

การจัดงานประเพณีลอยกระทง 60,000 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีงานพระไกรสิงหนาท 18,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นพระ
ครูเกษมธรรมโฆษิต บ้านนกเจา หมูที่ 2

0 5,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นพระ
ครูเกษมธรรมโฆษิต หมูที่ 2

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปั้นหลวง
ปู่ผา บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1

0 5,000 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 0 0 25,000 0 % 25,000
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โครงการจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก 0 0 28,000 -17.86 % 23,000

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน
ตําบลโนนกอก

0 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูง
อายุ หมูที่ 1,9

0 3,000 3,000 0 % 3,000

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูง
อายุ หมูที่ 2

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการจัดงานประเพณีรําบวงสรวงทาศาล 
บ้านสระ หมูที่ 10

0 8,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีรําบวงสรวงทาศาล 
หมูที่ 10

0 0 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดงานประเพณีรําบวงสรวงศาล
มะนาว หมูที่ 10

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 60,000 5,000 1,100 % 60,000

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระเจ้าอุ้ย 
บ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 9

0 8,000 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
บ้านเปือย หมูที่ 4

0 8,000 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ
ประธาน 3 ปรางค์ หมูที่ 3

0 2,000 2,000 0 % 2,000

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระภู
กระแต หมูที่ 2

0 10,000 10,000 0 % 10,000
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โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ํารอยพระ
บาท บ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5

0 8,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ํารอยพระ
บาท หมูที่ 5

0 0 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ บ้าน
นกเจา หมูที่ 2

0 3,000 0 0 % 0

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสืบสานตํานานสาว
บ้านแต้

20,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 30,000 50,000 -100 % 0

งานประเพณีถวายเทียนพรรษา 25,000 0 0 0 % 0

จัดงานประเพณีรําบวงสรวงทาศาล หมูที่ 
10

5,000 0 0 0 % 0

ประเพณีเทศมหาชาติชาดก 23,000 0 0 0 % 0

ประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 181,000 170,000 221,000 251,000
รวมงบดําเนินงาน 181,000 170,000 221,000 251,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 2,500

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 6,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 9,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 9,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 181,000 170,000 417,920 469,160
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,045,425 518,140 902,920 1,104,160

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 772,645 24.09 % 958,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 12,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 982,000 3.25 % 1,013,900
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 80,000 -27.5 % 58,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,876,645 2,085,500
รวมงบบุคลากร 0 0 1,876,645 2,085,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 25,000 20 % 30,000

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และ
คาธรรมเนียมตางๆ

0 0 25,000 0 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 1,390,000 -43.17 % 790,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,440,000 845,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,440,000 865,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายให้แก
ประชาชนทั่วไป บริเวณลานร้านค้าชุมชน
บ้านสระ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างซุ้มประตูโขงเฉลิมพระเกียรติเข้าสู
หมูบ้าน บ้านสระ หมูที่ 6,7,8,10

497,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างห้องงานป้องกัน และห้อง 
EMS (ระหวางโรงจอดรถหลังใหมกับอาคาร
โดม)

0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารจอดรถภายในที่ทํา
การ อบต.โนนกอก

0 371,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์
บ้านเปือย หมูที่ 4

0 421,500 0 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารหอประชุมลําห้วย
ยางภายในที่ทําการ อบต.โนนกอก

0 344,000 0 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ  กอสร้างลานเอนกประสงค์ บ้าน
สระ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 194,000

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนกเจา หมูที่ 2

0 0 0 100 % 195,000

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 9

0 0 0 100 % 111,000

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5

0 0 0 100 % 358,000

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเปือย หมูที่ 4

0 0 0 100 % 471,000

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 49,800

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระ หมูที่ 8

0 0 0 100 % 450,000

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโสกเชือก หมูที่ 3

0 0 0 100 % 491,000

โครงการ ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนกเจา หมูที่ 2

0 0 0 100 % 130,000

โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสูพื้นที่การ
เกษตร หมูที่ 10 บ้านสระ

0 0 0 100 % 356,000
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โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสูพื้นที่การ
เกษตร หมูที่ 9 บ้านโนนสุขสันต์

0 0 0 100 % 223,000

โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสูพื้นที่การ
เกษตรสายทุงหิน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 404,000

โครงการ ปรับปรุงรองระบายน้ํา บ้านสระ 
หมูที่ 7

0 0 0 100 % 84,000

โครงการ วางระบบทอประปา PVC ภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 6

0 0 0 100 % 165,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระ หมูที 7 

0 0 113,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระ หมูที่ 8 สายเริ่มจากทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4021 - ที่นายชาติชาย โย
ชัย

0 0 452,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างฌาปนสถาน บ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5

0 167,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนกเจา หมูที่ 2สายบ้านนายยุพเนตร 
สมบัติหลาย ถึง บ้านนายหวั่ง ฦาชา

0 0 241,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 จากถนน คสล
.เดิม - บ้านนายทองทับ  พรมมาศ

0 489,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 จากบ้านนายมนู
ญ ถิ่นโสภา ถึงบ้านนายศิริโชค งามศักดิ์

0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเปือย หมูที่ 4 จากถนนคอนกรีตเดิมถึง
ที่นางผม บุราณ

0 0 497,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1 สายบ้านนายดาว
ไหล  พันธ์ชาลี - ที่นายสุระ  แก้วเมืองกลาง

0 63,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1สายบ้านนายสุด  สุข
สนิท ถึง บ้านนายทองสุข  ขันทอง 

0 0 52,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมูที่ 10 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดิม

0 0 142,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมูที่ 10 สายห้วยหมี เริ่มจาก
ถนนคอนกรีตเดิม

0 497,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมูที่ 7 จากบ้านนายสมจิตร  นาม
โพธิ์ - บ้านนายบุญเลิศ  สีหนาท 

0 54,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมูที่ 8 สายลําห้วยยาง (ฝั่งทิศ
ตะวันออก)

0 497,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโสกเชือก หมูที่ 3  จากถนนคอนกรีต
เดิม ถึงที่นางนันทิยา อินหอม

0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านนกเจา หมูที่ 2 เริ่มจาก
บ้านนายโชคปราณี   เสนาหมื่น - ที่นานาง
พัฒนา  ปมะนาว  

0 496,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 9

150,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนเห็ดไคล หมูที่ 5

497,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1 
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึง
บ้านนายวิสุทธิ์ สุขสนิท

0 11,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1 เริ่ม
จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึงบ้าน
นางพันธ์  คุณธรรม 

0 32,300 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1 เริ่ม
จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึงบ้าน
นายอวง 

0 19,700 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านสระ หมูที่ 10

248,240 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านสระ หมูที่ 6

368,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านสระ หมูที่ 7

74,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านสระ หมูที่ 8 เริ่มจาก
สระหลวง

487,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านสระ หมูที่10 เริ่มจาก
บ้านนายสมาน  เกงชัยภูมิ - บ้านนายวัน  
จิตวอง       

0 44,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโสกเชือก หมูที่ 3

470,800 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านเมืองกลาง หมูที่ 1 เริ่มจาก
ถนนคอนกรีตเดิม -บ้านนายสมชาย  แก้ว
เมืองกลาง 

0 38,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านเมืองกลาง หมูที่ 1 เริ่มจาก
บ้านนายสุทิน  เสนาหมื่น -ถึงบ้านนายพา
นิขย์  พันธ์ยาง 

0 93,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านโสกเชือก หมูที่ 3 เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิม - บ้านนายบุญสง  โคตร
โนนกอก  

0 497,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้าน
โนนสุขสันต์ หมูที่ 9

496,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้าน
เปือย หมูที่ 4

496,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บ้านสระ 
หมูที่ 8

0 0 257,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ 
หมูที่ 8 บริเวณที่นานายชาติชาย โยชัย

0 230,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ 
หมูที่ 8 บริเวณที่นานายพรมจันทร์

0 230,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างบล็อคคอนเวิร์ส บ้าน
เมืองกลาง หมูที่ 1

203,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างผนังกันน้ําเซาะที่
สาธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ หมูที่ 
6

0 336,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอถังประปาบาดาล บ้าน
เปือย หมูที่ 4

0 272,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอถังประปาบาดาลบ้าน
สระ หมูที่ 6

0 157,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านสระ หมูที่ 10 

59,800 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนกเจา หมูที่ 2 

361,430 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระ หมูที่ 6 เริ่มจากบ้านนายจรัญ  สุ
รนันท์ ถึงที่นายสุชาติ  สาริพันธ์

0 497,000 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แกกลุม
เกษตรกร บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1 กลุมละ 7 
คน จํานวน 3 กลุม

0 0 246,000 -100 % 0
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โครงการขุดเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ให้แกกลุม
เกษตรกร บ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 9

0 0 164,000 -100 % 0

โครงการจัดทําเสาหลักเขตทางหลวงท้องถิ่น
และที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตําบล
โนนกอก

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ บ้านเมืองกลาง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 150,000

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ บ้านสระ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 300,000

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ ให้กลุมเกษตรกร กลุมละ 7 คน 
บ้านสระ หมูที่ 7 จํานวน 10 กลุม กลุมละ 
1 ชุด      

0 497,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ ให้แกกลุมเกษตรกร บ้านนกเจา 
หมูที่ 2 กลุมละ 7 คน จํานวน 5 กลุม 

0 0 225,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ ให้แกกลุมเกษตรกร บ้านโนนสุข
สุนต์ หมูที่ 9 

0 0 270,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ ให้แกกลุมเกษตรกร บ้านเมืองกลาง 
หมูที่ 1 

0 0 225,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ ให้แกกลุมเกษตรกร บ้านสระ หมูที่ 
10 

0 0 225,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ ให้แกกลุมเกษตรกร บ้านสระ หมูที่ 
7

0 0 450,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย์ ให้แกกลุมเกษตรกรบ้านสระ หมูที่ 
6

0 0 360,000 -100 % 0

โครงการถมดินที่สาธารณะสระหลวงห้วย
ยาง บ้านสระ หมูที่6

0 120,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เข้าสูพื้นที่การเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 
9  เริ่มจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม      

0 83,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เข้าสูพื้นที่การเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 
9  เริ่มจากที่นานายอําคา  ลอยเมืองกลาง - 
ที่นานายณรงค์  หาเมืองกลาง      

0 126,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เข้าสูพื้นที่การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู
ที่ 5  เริ่มจากที่นานายประสิทธิ์  งามเขียว 

0 95,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เข้าสูพื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมูที่ 10

0 0 89,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เข้าสูพื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมูที่ 10  
เริ่มจากที่นานายบุญเพ็ง  นอกสระ - ที่
นานายอนุสิทธิ์  โพธิ์ไฮ       

0 177,900 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
เข้าสูพื้นที่การเกษตรบ้านเมืองกลาง หมูที่ 1

0 459,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้าน
เมืองกลาง หมูที่ 1

320,900 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู
พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมูที่ 7

135,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน
คอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 9 เริ่ม
จากบ้านนายประจวบ  ใสดี

0 258,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน
คอนกรีตเดิมบ้านสระ หมูที่ 7 จากบ้านนาย
คําปอง  วิญญายงค์ - บ้านนายเพิ่มสุข  อิ่ม
อารมย์

0 357,500 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงรางสงน้ําลําห้วยยาง บ้าน
สระ หมูที่ 6 บริเวณ ที่นานายจวน  วังสระ

0 0 64,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบุปผาราม บ้านเปือย หมูที่ 
4

0 49,000 0 0 % 0

โครงการปรับพื้นที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้าน
เมืองกลางเกา บ้านโนนสุขสันต์ หมูที่9 

0 80,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักทอ
ระบายน้ํา บ้านโสกเชือก หมูที่ 3 

0 0 71,000 -100 % 0

โครงการสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบประปาบาดาลบ้านโนนสุขสันต์ หมูที่ 
9 จํานวน 1 ระบบ

0 48,500 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ  ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร
สํานักงานที่ทําการองค์การบริหารสวน
ตําบลโนนกอก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ตามจุดเสี่ยง 
บ้านสระ หมูที่ 6 จุด และบ้านโนนสุขสันต์ 
จํานวน 2 จุด

0 0 0 100 % 45,000

โครงการปรับปรุงขยายพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา บุปผาราม
โมเดล

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,866,870 8,212,700 5,591,000 4,276,800
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รวมงบลงทุน 4,866,870 8,212,700 5,591,000 4,476,800
รวมงานก่อสร้าง 4,866,870 8,212,700 8,907,645 7,427,300

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,866,870 8,212,700 8,907,645 7,427,300
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 206,880 2.96 % 213,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 206,880 213,000
รวมงบบุคลากร 0 0 206,880 213,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 0 3,400 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 3,400 40,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์รวมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันสําคัญตางๆ

0 4,850 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 4,850 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,500 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 10,500 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 10,500 8,250 65,000 65,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 10,500 8,250 271,880 278,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์รวมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันสําคัญตางๆ

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอุทยานธรณี "ชัยภูมิจีโอพาร์ค" 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 35,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 40,000 35,000
รวมแผนงานการเกษตร 10,500 8,250 311,880 313,000

รวมทุกแผนงาน 52,583,787.66 58,179,843.26 66,044,400 66,044,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก

อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,218.75 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7,954.87 13,211.87 39,960.00 162.26 % 104,800.00
     ภาษีป้าย 3,372.00 20,029.00 3,500.00 471.43 % 20,000.00
     อากรการฆาสัตว 4,860.00 11,440.00 3,000.00 400.00 % 15,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 30,405.62 44,680.87 46,460.00 139,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 261,645.00 261,680.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 6,000.00 3,000.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 720.00 1,010.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 33,629.00 8,400.00 35,000.00 -14.29 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

14,300.00 0.00 15,000.00 -100.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 5,050.00 500.00 5,600.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,871.00 1,995.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 323,215.00 276,585.00 346,100.00 320,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 3,000.00 2,400.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
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     ดอกเบี้ย 127,661.31 67,819.64 50,000.00 -20.00 % 40,000.00
     รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 130,661.31 75,219.64 52,000.00 40,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.50 0.50 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 141,500.00 105,000.00 118,400.00 -11.32 % 105,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 227,800.00 167,750.60 200,000.00 -50.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 369,300.50 272,751.10 318,400.00 205,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 420,667.31 423,388.01 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,962,042.55 11,444,539.86 10,760,000.00 0.71 % 10,836,200.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,002,297.33 4,451,708.98 5,229,440.00 0.01 % 5,230,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 66,064.85 59,392.82 79,000.00 1.27 % 80,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,896,328.25 8,330,677.29 8,850,000.00 0.00 % 8,850,000.00
     คาภาคหลวงแร 70,781.97 75,106.63 68,000.00 0.00 % 68,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 70,129.52 45,971.76 65,000.00 0.00 % 65,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ 15,915.50 4,597.23 18,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

947,506.00 704,874.00 1,450,000.00 0.00 % 1,450,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 1,130.00 42,590.00 12,000.00 -16.67 % 10,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,746.00 12,477.46 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,454,609.28 25,595,324.04 27,031,440.00 27,089,200.00
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หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 33,973,335.00 36,520,254.33 38,250,000.00 0.00 % 38,250,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 33,973,335.00 36,520,254.33 38,250,000.00 38,250,000.00
รวมทุกหมวด 58,281,526.71 62,784,814.98 66,044,400.00 66,044,000.00
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ประมาณการรายจ่าย รวมท้ังส้ิน   66,044,000  บาท   แยกเป็น

งบกลาง รวม 24,998,580 บาท
   งบกลาง รวม 24,998,580 บาท

งบกลาง รวม 24,998,580 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 374,000    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทันประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภาระกิจ พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.4/ว 276 ลงวันท่ี 21 มกราคม
พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 30,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ประกันสังคม ท่ี ชย 0030.4/ว 815 ลงวันท่ี 30
พฤศจิกายน 2561 เร่ือง การช าระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจ าปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ประกันสังคม ท่ี ชย 0030.4/ว 854 ลงวันท่ี 18
ธันวาคม 2561 เร่ือง การช าระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจ าปี 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เร่ือง การต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน
(พรบ.เงินทดแทน ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง
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เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 17,100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯพ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือส่ังการ
ท่ีเก่ียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 92 ข้อท่ี 19

เบ้ียยังชีพความพิการ จ านวน 6,048,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพคนพิการต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯพ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2553 ,2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 
0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 92 ข้อท่ี 20

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 130,000    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยท่ีติดเช้ือเอดส์ต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 92 ข้อท่ี 21



28
เงินส ารองจ่าย จ านวน 530,580    บาท

ล่วงหน้าได้ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6
มิถุนายน 2559

อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ว 4930 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 1022
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว
1656  ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1375 ลง
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 556,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466 
ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สปสช.) จ านวน 200,000    บาท
เพ่ืออุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามระเบีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559

เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินท่ีไม่สามารถคาดการณ์

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
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เงินช่วยพิเศษ
 เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 10,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการ/พนักงาน
อบต.โนนกอก ท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเน่ืองมาจากการท างาน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การจ่ายเงินพิเศษกรณีพนักงานส่วนต าบลผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1620 ลงวันท่ี
22 เมษายน 2562

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 10,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง อบต.โนนกอก
ท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเน่ืองมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2561
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การจ่ายเงินพิเศษกรณีพนักงานส่วนต าบลผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1620 ลงวันท่ี
22 เมษายน 2562
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เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างประจ า อบต .โนนกอก
ท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเน่ืองมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
จ่ายเงินพิเศษกรณีพนักงานส่วนต าบลผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่
ความตาย พ.ศ.2561
 - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1620 ลงวันท่ี 
 22 เมษายน 2562
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งานบริหารท่ัวไป รวม 7,752,600 บาท
   งบบุคลากร รวม 5,468,100 บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,284,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080    บาท

เพ่ือจ่ายป็นค่าเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ดังน้ี
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อัตราเดือนละ 20,400.- บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ในอัตราเดือนละ 11,220.- บาท/คน
จ านวน 2 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. ดังน้ี จ านวน 42,120 บาท
1. นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท/เดือน
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 880.- บาท/เดือน 
จ านวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. ดังน้ี
1. นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 1,750.- บาท/เดือน
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ 880.- บาท/เดือน 
จ านวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,480 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.โนนกอก ดังน้ี
1. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
 และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  และหนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,600,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้แก่
1. ประธานสภา จ านวน 1 อัตรา จ านวน 11,220.- บาท/เดือน
2. รองประธานสภา จ านวน 1 อัตรา จ านวน 9,180.- บาท/เดือน
3. เลขานุการสภา จ านวน 1 อัตรา จ านวน 7,200.- บาท/เดือน
4. สมาชิกสภา อบต. จ านวน 8 อัตรา จ านวน 7,200.- บาท/เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
 และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  และหนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,183,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,676,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี เงินปรับปรุงเงินเดือน
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
2. หัวหน้าส านักปลัด
3. นักทรัพยากรบุคคล
4. เจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการ
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านักปลัด 
ท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด จ านวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544

4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 



7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,229,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัด 
8 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
2. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน 2 อัตรา
5. นักการภารโรง  จ านวน 2 อัตรา
6. แม่บ้าน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 67,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ส านักปลัด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
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งบด าเนินงาน รวม 2,205,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 387,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามรายการ ดังน้ี
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง /เลือกต้ังซ่อม ได้แก่ นายทะเบียนอ าเภอ  
คณะกรรมการเลือกต้ังท้องถ่ิน คณะกรรมการ การเลือกต้ังและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
2. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามสิทธ์ิ
ท่ีได้รับการประเมิน และตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จ่ายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2555
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว38ลงวันท่ี
28 เมษายน  2558 เร่ือง หลกเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072
ลงวันท่ี 29 กันยายน  2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกต้ังท้องถ่ินตามระเบียบก าหนด

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2559

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้าน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2548 ปรับปรุง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และ(ฉบับท่ี 4) 2561



 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราขการส่วนท้องถ่ิน

36
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี
18 กุมภาพันธ์  2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน จ านวน 25,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถ่ิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี
18 กุมภาพันธ์  2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปน้ี
  (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บกระดาษ  เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ  แผนพัฒนา และอ่ืนๆ
  (2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์   
ป้ายบอกเขตค่าจัดท าป้ายช่ือส านักงาน และป้ายอ่ืนๆ ท่ีอบต.ส่ังจัดท าหรือจ้างเหมา
  (3) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลางส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
  (4) ค่าจ้างเหมาบริการท าวารสารเผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซด์ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม
2541 เร่ือง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม
2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจเย่ียม  ตรวจการปฏิบัติงานต่างๆ 
การประชุมสภาท้องถ่ิน  การประชุมบางคร้ังคราวท่ี อบต.จัดข้ึน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28
 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสมาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ยังท่ีต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ 
เช่น สถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น
ของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการยังท่ีต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

โครงการจัดงานรัฐพิธี วันส าคัญและงานนโยบายของรัฐบาล จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ งานนโยบายของรัฐบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง
ค่าจัดสถานท่ี ค่าเคร่ืองเสียง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
 การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 148 ข้อท่ี 3

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ
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โครงการเลือกต้ังซ่อมท้องถ่ิน จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังท้องถ่ิน ได้แก่การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน และการเลือกต้ังซ่อม ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ อบต.
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์
รายช่ือ คู่มือ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675   ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0014/ว 582 ลงวันท่ี 16
กรกฎาคม 2563 เร่ือง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4149 ลงวันท่ี 19 ก.ค. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 148 ข้อท่ี 4

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 300,000    บาท
พนักงานและลูกจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหารท้องถ่ินฯ

ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเคร่ืองเสียง 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาพาหนะแบบเหมาจ่าย ค่าเช่าท่ีพัก 

ค่าของสมนาคุณสถานท่ีศึกษาดูงาน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 148 ข้อท่ี 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จ านวน 20,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดสถานท่ี ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม



และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 148 ข้อท่ี 2

39
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุง รักษา และวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอ่ืนๆของ อบต.
โนนกอก เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองตัดหญ้า

เคร่ืองปรับอากาศ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของอบต.โนนกอก
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภา 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกรายรับ รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - หนังสือกระทรวงมหาดไท ท่ี มท 0808.2/ว 8909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ

ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน มีรายการดังน้ี
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุส่ิงของท่ีโดยมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
ใช้งานไม่ยืนนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด
กรรไกร แปลงลบกระดาน ท่ีถูพ้ืน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้าย

ช่ือส านักงาน ขาต้ัง
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่กระดาษ แฟ้ม ปากกา ธง ผ้าปูโต๊ะ ผ้า หมึกเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร, เคร่ืองพิมพ์ สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
น้ าด่ืม ไว้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

40
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถ้วยชาม แก้วน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาล้างจาน  ไม้กวาด คูลเลอร์ 
มีด ผ้าปูโต๊ะฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอร่ี
หัวเทียน น้ ากล่ัน น้ ามันเบรก น็อตและสกรู เพลาฯลฯ 
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง
รถบรรทุกน้ า น้ ามันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 



เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

41
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฎในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าสาธารณูประโภค รวม 518,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน อบต.โนนกอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523ลงวันท่ี
 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของท่ีท าการ อบต.โนนกอก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523ลงวันท่ี
20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการคู่สายอินเตอร์เน็ตท่ีท าการ อบต.โนนกอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



อบต.โนนกอกและค่าระบบบริหารจัดการเว็บไซด์ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี
20  มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

42
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 8,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย
1. ค่าเช่าพ้ืนท่ีบริการอินเตอร์เน็ต พ้ืนท่ีไม่จ ากัด จ านวน 12 เดือน
2. จดทะเบียนโดเมนเนม .go.th
3. ค่าบ ารุงรักษาระบบและส ารองข้อมูลใน Server
4. ค่าเช่ือมโยงระบบ Rss ข่าวจัดซ้ือจัดจ้าง e-GP ( Rss and e-GP Access)
5. ค่าเช่ือมโยงล้ิงค์หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี
20  มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 49,500 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,500 บาท
   ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 12,000      บาท

เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดซ้ือตู้ไม้เก็บเอกสาร จ านวน 11,000      บาท
เพ่ือจัดซ้ือตู้ไม้เก็บเอกสาร จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562



 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

43
จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 6,500       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก แบบมีกระจก จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เคร่ือง
จักรกล เปล่ียนระบบไฮดรอลิก ฯลฯ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือซ่อมกลาง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1134
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28
พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบการจ าแนกงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ าปีของ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 9616 ลงวันท่ี
24 มิถุนายน พ.ศ.2553 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 712,860 บาท
   งบบุคลากร รวม 697,860 บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 697,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 445,620 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 12 เดือน ดังน้ี

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลาง

4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 252,240 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งบด าเนินงาน รวม 15,000     บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
 โครงการออกให้บริการประชาชนต าบลโนนกอก จ านวน 15,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการออกให้บริการประชาชนต าบลโนนกอก 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานท่ีพร้อมเก็บอุปกรณ์หลังเสร็จงาน ค่าป้ายโครงการ 

ค่าเคร่ืองเสียง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิตะและวิชาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม  2555 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 84 ข้อท่ี 1
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แผนงานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง รวม 2,993,910 บาท
   งบบุคลากร รวม 2,353,410 บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,353,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,373,850 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือน พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี กองคลัง 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1.นักบริหารงานการคลัง
2.นักวิชาการเงินและบัญชี
3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5.เจ้าพนักงานพัสดุ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการ
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 16,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี  



 1 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับ
เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา 
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 236,760 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 5) และ(ฉบับท่ี 6)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 667,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง 4 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 2 อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 17,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ ค าส่ัง หนังสือ
ส่ังการ เร่ือง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 5) ลว 29 กันยายน 2558
และหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลว. 26 ส.ค. 2558
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งบด าเนินงาน รวม 615,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 230,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ของ อบต. หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ท่ี อบต. ออกค าส่ังและมีระเบียบการเบิกจ่ายท่ีก าหนดไว้ 
2. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างตามภารกิจ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 38 ลงวันท่ี
28 เมษายน  2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072
ลงวันท่ี 29 กันยายน  2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000      บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 4 ตุลาคท 2559

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 170,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี
  (1) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์
 ป้ายไวนิล และป้ายอ่ืนๆ



  (2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบแผนท่ีภาษี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452  ลงวันท่ี 27
 พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดือนทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างกองคลัง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 40,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผู้ท่ีมีค าส่ังให้ไปฝึกอบรม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุง รักษา และวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ อบต.
โนนกอก เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองปรับอากาศ  และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ของอบต.โนนกอก เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภา 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกรายรับ รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - หนังสือกระทรวงมหาดไท ท่ี มท 0808.2/ว 8909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เร่ือง



หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ

ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังน้ี
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุส่ิงของท่ีโดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัดฯลฯ
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ แผ่นดิสก์
เม้าท์ และอุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งไปรษณีย์ในการประกาศสอบราคา
ประกวดราคา หรือส่งพัสดุลงทะเบียนต่างๆ

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 25,500 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
   ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7,500       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000       บาท
เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 13,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก แบบมีกระจก จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวม 200,000 บาท
   งบบุคลากร รวม 200,000 บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือน พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการ
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รวม 1,725,600 บาท
   งบบุคลากร รวม 879,600 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 879,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 242,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือน พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จ านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการ
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 583,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 4 อัตรา ดังน้ี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.พนักงานขับรถบรรทุกน้ าดับเพลิง
3.พนักงานประจ ารถน้ า จ านวน 2 อัตรา

แผนงานรักษาความสงบภายใน



ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 เร่ือง หลัก
เกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 5) ลว. 29 กันยายน 2558 และ
หนังสือ ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลว 26 ส.ค. 2558 
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 54,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบ ค าส่ัง หนังสือส่ังการ เร่ือง การให้พนักงาน
และลูกจ้างได้รับเงินเพ่ิม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

งบด าเนินงาน รวม 823,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ค่าเบ้ียเล้ียง ส าหรับสมาชิก อปพร. หรือผู้ท่ีได้รับ
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในกิจกรรมท่ี อบต.จัดข้ึนหรือตามค าส่ังของ อบต. ท่ีให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
เวร-ยาม จุดตรวจหรือจุดคอยเหตุเป็นบางคร้ัง
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อปพร. พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2560
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ค่าใช้สอย รวม 643,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 358,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเฝ้าเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของ อบต.โนนกอก
ตามรายการ  ดังน้ี 
1) ค่าจ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยส านักงาน อบต.โนนกอก
2) ค่าจ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยโรงสูบน้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 
3) ค่าจ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยโรงสูบน้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่
บ้านสระ หมู่ท่ี 10
4) ค่าจ้างเหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยรถแบคโฮ (รถขุดตักตีนตะขาบ)
5) ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ ารถดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452  ลงวันท่ี 27
 พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 25,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าป้าย ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานท่ี และค่าอ่ืนๆ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0816.5/ว2726
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0810.6/ว1463
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว3334
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ว3188 ลงวันท่ี 28 



พฤษภาคม  2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0816.3/ว1331
ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ. 2566-2570)
โนนกอกหน้าท่ี 84 ข้อท่ี 2
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดท าป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/1634
ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว4202
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3892 ลงวันท่ี 28 มิ.ย.63
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว1123
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี 85 ข้อท่ี 2

 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร 
ค่าอาหาว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเวที และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับจัด
ท าโครงการ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0229/ว7367 ลงวันท่ี 4 ธ.ค.2562
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว440
ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี 86 ข้อท่ี 4
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด/เปิด
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการผึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันฺธ์
และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2560 และระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  5  ข้อท่ี 2

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น จ านวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบ้ืองต้นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
เคร่ืองด่ืม และค่าอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการอบรม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2560 และระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  5  ข้อท่ี  1

โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดต้ัง อบต.โนนกอก จ านวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดต้ัง อบต.โนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ค่าจ้างเหมารถ - รับส่งพร้อมส าภาระของผู้เข้าอบรม



ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2560 และระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี 87 ข้อท่ี 5
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โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย จ านวน 30,000      บาท

ฝ่ายพลเรือน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
เคร่ืองด่ืม และค่าอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการอบรม
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2560 และระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี 85 ข้อท่ี 1

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ได้แก่  วาล์วน้ าดับเพลิง ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง
อุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุจราจร จ านวน 30,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุจราจร ได้แก่ กรวยจราจร แผงก้ันจราจร สัญญาณไฟกระพริบ
ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ ฯลฯ



ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งบลงทุน รวม 23,000     บาท
    ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000     บาท
    ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 12,000      บาท

เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกทรงสูง จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้ จ านวน 11,000      บาท
เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้ จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,339,620 บาท
   งบบุคลากร รวม 1,035,320 บาท
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 1,035,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 832,140 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี และเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 อัตรา 
จ านวน 12 เดือน
1.เงินเดือนผู้อ านวยการกองการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา
2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการ
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

แผนงานการศึกษา
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพ่ือจ่ายแป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารการศึกษาท่ีมีสิทธิพึงได้ตามระเบียบ
ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา 
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 149,000    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภากิจ กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  1 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ



เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,180      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ท่ีปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

งบด าเนินงาน รวม 304,300 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ินพนักงานจ้าง
ตามสิทธิท่ีได้รับการประเมินและตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จ่ายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามระหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 38 ลงวันท่ี
28 เมษายน  2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072
ลงวันท่ี 29 กันยายน  2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์



ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 199,300 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 59,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี
  (1) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์   
ป้ายบอกเขต  ฯลฯ
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการท าวารสารเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ
  (3) ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ท าสวนหย่อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจเย่ียม ตรวจการปฏิบัติงาน การรับรองด้านกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28
กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรอง  
หรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทาง 
ไปไปปฏิบัติราชการยังท่ีต่างๆ ในราชอาณาจักร
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 40,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจัดอบรม เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน 
ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกท่ีได้มอบหมาย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุง รักษา และวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอ่ืนๆของ อบต.
โนนกอก เช่น รถมินิบัส เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองปรับอากาศ
และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของอบต.โนนกอก เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภา 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกรายรับ รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - หนังสือกระทรวงมหาดไท ท่ี มท 0808.2/ว 8909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังน้ี
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุส่ิงของท่ีโดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
 ไม่ยืนนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เคร่ืองคิดเลขเคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด 
 กรรไกร แปลงลบกระดาน
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถ้วยชาม แก้วน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาล้างจานฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ แผ่นดิสก์
เม้าท์ และอุปกรณืเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,168,650 บาท
   งบบุคลากร รวม 3,199,150 บาท
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 3,199,150 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,604,850  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานครู องค์การริหารส่วนต าบลโนนกอก จ านวน 5 อัตรา
1. ครู คศ.2 จ านวน  2  อัตรา
2. ครู คศ.1 จ านวน  3  อัตรา
ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30
 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินวิทยฐานะ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะช านาญการส าหรับข้าราชการครู คศ. 2 จ านวน 2 อัตรา จ านวน 84,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138
ลงวันท่ี 30  ธันวาคม  2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,354,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป
ท่ีปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1.ค่าตอบแทนพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน  จ านวน 1 อัตรา
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 อัตรา
3.ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 2 อัตรา จ านวน 363,100 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประศึกษา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 156,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป ท่ีปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ



ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
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งบด าเนินงาน รวม 3,002,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,130,500 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 955,300 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปน้ี
1.ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
จ านวน 253,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก จ านวน 140 คน ในอัตราคนละ 21 บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 720,300 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0816.2/ว 2786 ลงวันท่ี 8     
พฤษภาคม  2562     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี 73 ข้อท่ี 2 และ 6 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษระรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 60,200 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศพด.อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  หน้าท่ี 73 ข้อท่ี 3

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการปฐมวัยระดับอ าเภอ จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการประถมวัยระดับอ าเภอ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 75 ข้อท่ี 15
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม  2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดโนนกอก
 (พ.ศ.2566-2570)  หน้าท่ี 73 ล าดับท่ี 1

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จ านวน 5,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
 (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 74 ล าดับท่ี 8

โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมประสบการร์ของ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานท่ี 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 1



โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง จ านวน 30,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพาน้องท่องโลกกว้างของ ศพด. อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10
 สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี  74  ล าดับท่ี 9

72
โครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก จ านวน 15,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก 
อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10
 สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 74 ล าดับท่ี 7

ค่าวัสดุ รวม 1,872,000 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,521,000 บาท

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลโนนกอก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
อัตราคนละ 7.5 บาท จ านวน 260 วัน รวม 140 คน เป็นเงิน 273,000 บาท
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
สังกัด โรงเรียน สพฐ. อัตราคนละ 7.5 บาท จ านวน 260 วัน รวม 640 คน เป็น
เงินจ านวน 1,248,000 บาท
ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28
พฤษภาคม 2564

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถรับ - ส่งนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

73
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 42,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือจัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19
 มิถุนายน 2561

วัสดุการศึกษา จ านวน 249,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ วัสดุ หนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19
มิถุนายน  2561

งบเงินอุดหนุน รวม 2,967,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 2,967,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมให้กับโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว9616
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553



 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 76 ล าดับท่ี 20 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร จ านวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก
ในการด าเนินโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 75 ล าดับท่ี 13

74
โครงการพ่ีสอนน้อง จ านวน 35,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก
ในการด าเนินโครงการพ่ีสอนน้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
 (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 75  ข้อท่ี 16

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด จ านวน 30,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว9616
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  (พ.ศ.2566-2570)

หน้าท่ี 75 ข้อท่ี 12

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก จ านวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง



ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว9616
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 77 ข้อท่ี 22

75
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก จ านวน 2,772,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลโนนกอก จ านวน 5 โรงเรียน ในอัตราคนละ 21 บาท จ านวน 660 คน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว9616
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 77 ข้อท่ี 21

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 25,000 บาท
   งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน จ านวน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในการด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพ
นักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนอย่างมี

อย่างมีประสิทธิภาพ



ประสิทธิภาพ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล โนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

หน้าท่ี 77 ข้อท่ี 23
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 889,140 บาท
   งบบุคลากร รวม 814,140 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 814,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 772,140 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือน พนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน
1.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
2.นักวิชาการสุขาภิบาล ช านาญการ
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการ
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2561

แผนงานสาธารณสุข
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา 
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559

งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง



ส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
พนักงานจ้าง ตามสิทธ์ิท่ีได้รับการประเมิน และตามท่ีกฎหมายก าหนดให้จ่ายได้
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี
29  กันยายน 2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็น 
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง ท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการยังท่ีต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 25,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่น สถาบันพัฒนาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
     วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังน้ี
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุส่ิงของท่ีโดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
 ไม่ยืนนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เคร่ืองคิดเลขเคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ



2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 3,506,000 บาท
   งบบุคลากร รวม 762,000 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 762,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 672,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1.พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ จ านวน 2 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 90,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ หนังสือส่ังการ
เร่ือง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินเพ่ิมส าหรับ



พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงนท่ีมีลักษณะเป็นการเส่ียงภัยต่อสุขภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
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   งบด าเนินงาน รวม 2,324,000 บาท
ค่าตอบแทน จ านวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2559

   ค่าใช้สอย รวม 1,469,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 984,000 บาท
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี

  (1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพประจ ารถกู้ชีพ (EMS)
  (2) ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ ารถขยะ
  (3) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ า
  (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานบริบาลท้องถ่ิน
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1452
 ลงวันท่ี 27  พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม  2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการ



   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถ่ิน จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้อถ่ิน
เช่น ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม  2555 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก หน้าท่ี 95  ล าดับท่ี 3

81
โครงการคู คลองสวย น้ าใส จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการคูคลองสวยน้ าใส
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม  2555 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก  หน้าท่ี 151 ล าดับท่ี 2

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตามแนวทางจังหวัดสะอาด จ านวน 30,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1-10 ต าบลโนนกอก
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม  2555 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  (พ.ศ.2566-2570)

  หน้าท่ี 150  ข้อท่ี 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า จ านวน 50,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า กลุ่มนักเรียนประถมศึกษา
ต าบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  (พ.ศ.2566-2570)

  หน้าท่ี 87  ข้อท่ี 6

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเต้นแอโรบิค จ านวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
เต้นแอโรบิค หมู่ท่ี 1 -10 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ สมนาคุณวิทยากร 

และค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722  ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม  2555 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก หน้าท่ี 96  ล าดับท่ี 5

82
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ จ านวน 75,000 บาท

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าน้ าแข็งส าหรับแช่วัคซีน ค่าจัดซ้ือวัคซีน 
พร้อมอุปกรณ์ และค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0819.3/ว235 
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  
0819.3/ว 1393 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก  หน้าท่ี 93  ข้อท่ี 1

โครงการอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ จ านวน 70,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ
ต าบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570) 
 หน้าท่ี 94  ล าดับท่ี 2



83
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ
ของ อบต. เช่น รถบรรทุกขยะ รถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพ่นหมอกควันและทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ อบต.โนนกอก
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภา 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกรายรับ รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - หนังสือกระทรวงมหาดไท ท่ี มท 0808.2/ว 8909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ

ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 755,000    บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอร่ี น้ ามันเบรก

น้ ากล่ัน สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 



เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 500,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกขยะ 
และรถขุดตักตีนตะขาบ เคร่ืองพ่นหมอกควัน
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

84
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน  
หรือพ่นฝอยละออง เพ่ือระงับโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ แอลกอฮอล์ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 1891.3/ว 3362 ลงวันท่ี  
19 สิงหาคม 2555 เร่ือง การด าเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2120 
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563
 - หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว1375 ลงวันท่ี 8
พฤษภาคม 2563 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว2787 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ ผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์
เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล น้ ายาท าความสะอาด และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งบลงทุน รวม 220,000    บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,000    บาท
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2,500 บาท

เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน จ านวน 11,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 6,500       บาท
เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก แบบมีกระจก จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซ้ือถังขยะ จ านวน 200,000 บาท

เพ่ือจัดซ้ือถังขยะเพ่ือบริการเก็บขยะตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 200,000 บาท

เพ่ืออุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 1 -10 ต าบลโนนกอก 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   



0891.4/ว1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   
0816.3/ว1953 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 96  ล าดับท่ี 4
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,089,480 บาท
งบบุคลากร รวม 975,480 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 975,480 บาท
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 719,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินประจ าปี 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี
1.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
2.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการ
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

แผนงานสังคมสงเคราะห์



การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2561

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20,160 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ท่ีพนักงานส่วนต าบลพึงได้รับ
ตามสิทธิท่ีเป็นการเฉพาะตัว เช่น เงินช่วยเหลือเพ่ือการสู้รบ (พ.ส.ร.) จ านวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0312/
ว 1442 ลงวันท่ี 27 พ.ศ.2544              
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา 
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 193,920 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี5) ลงวันท่ี 29 กันยายน 2558
และหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
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งบด าเนินงาน รวม 114,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามรายการ  ดังน้ี ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักางนส่วนต าบล

พนักงานจ้างตามสิทธ์ิท่ีได้รับการประเมิน และตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จ่ายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี
29  กันยายน 2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็น 
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ตามสิทธิท่ีได้รับและตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จ่ายได้ กองสวัสดิการสังคม
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0809.3/ว 1013
ลงวันท่ี 18  กุมภาพันธ์  2559
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทาง

ปฏิบัติราชการยังท่ีต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ ท่ี

ประชุมสัมมนา เช่น สถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น

ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ยังท่ีต่างๆ ในราชอาณาจักร
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

ไปราชการของข้าราชารส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง ท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไป



ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของ อบต.โนนกอก เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกรายรับ รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 8909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เร่ือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ

ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
     วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังน้ี
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุส่ิงของท่ีโดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
 ไม่ยืนนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เคร่ืองคิดเลขเคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง



ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 19,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของร้านค้าชุมชนบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523
ลงวันท่ี 20  มิถุนายน พ.ศ. 2559  เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,185,000 บาท
   งบด าเนินงาน รวม 1,185,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
โครงการค่ายเยาวชน จริยธรรมน าพา คุณธรรมน าใจ ห่างไกลยาเสพติด จ านวน 20,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการ ค่ายเยาวชน จริยธรรมน าพา คุณธรรมน าใจ ห่างไกล
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนา
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าบ ารุงสถานท่ีหรือค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 6 ข้อท่ี 1

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน



การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570)  หน้าท่ี 88  ข้อท่ี 1

โครงการจัดงานวันสตรีสากล จ านวน 65,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานวันสตรีสากล
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570)  หน้าท่ี 88  ข้อท่ี 2
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โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก ท่ีพึงจ่าย
ได้ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย 
ท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว1792
ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว2073
ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว2207
ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2715
ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570)   หน้าท่ี 91  ข้อท่ี 15

โครงการธรรมร้อยใจ สายใยชุมชน เพ่ือสุขภาพจิตและกาย จ านวน 30,000 บาท



เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการธรรมร้อยใจ สายใยชุมชน เพ่ือสุขภาพจิตและกาย โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร อาหารว่างและค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/ว6290 ลงวันท่ี 18 ต.ค.62
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/ว0803 ลงวันท่ี 6 ก.พ.63
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 3 ข้อท่ี 1

95
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ

ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 4 ข้อท่ี 5 

โครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 60,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
แก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 3 ข้อท่ี 2 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม



ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  หน้าท่ี 91 ข้อท่ี 13

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.3/ว1953 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570 ) หน้าท่ี 89 ข้อท่ี 6

96
โครงการสตรีปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย จ านวน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ สตรีปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 4 ข้อท่ี 3 

โครงการให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมาย พรบ.ต่างๆ และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก จ านวน 20,000 บาท
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมาย พรบ .ต่างๆ และรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอ่ืนฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 90 ข้อท่ี 9                  

โครงการอบรมป้องกัน และแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน จ านวน 20,000 บาท



เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 90 ข้อท่ี 11

97
โครงการอบรมให้ความรู้  พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถโดยสารศึกษาดูงาน ค่าเช่าท่ีพักและค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 4 ข้อท่ี 4 

โครงการอบรมให้ความรู้  พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 240,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าเช่าท่ีพักและค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม



และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 88  ข้อท่ี 3

โครงการออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 5,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสท่ียากไร้
ในพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก ค่าวัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ท่ีระบียบ กฏหมายก าหนด
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 89  ข้อท่ี 5
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานก่อสร้างซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ เช่น ไม้
อิฐบล็อค ปูน ทราย หิน ตะปู และวัสดุอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุอ่ืน จ านวน 200,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกันหนาวส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูหนาวท่ีอุณหภูมิต่ าตามท่ีมีหนังสือส่ังการ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 



เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 92  ข้อท่ี 17
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 529,100 บาท
   งบบุคลากร รวม 160,800 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 160,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 140,400    บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 20,400 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน



ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

100
งบด าเนินงาน รวม 329,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามรายการ  ดังน้ี
1. ค่าตอบแทนวิศวกรรับรองแบบ ท่ีอบต.ออกค าส่ังและมีระเบียบการเบิกจ่ายท่ี
ก าหนดไว้ 
2. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้างตามสิทธิ
ท่ีได้รับการประเมิน และตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จ่ายได้ 
3. ค่าการออกรังวัดหรือออกตรวจสอบพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ (ท าการรังวัด
โดยช่างรังวัดส านักงานท่ีดิน)
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี
29  กันยายน 2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็น 
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าวัสดุ รวม 279,000 บาท



วัสดุส านักงาน จ านวน 16,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังน้ี
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุส่ิงของท่ีโดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
 ไม่ยืนนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เคร่ืองคิดเลขเคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 130,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ไม้ เหล็ก ปูน ทราย หิน ท่อน้ าพีวีซี
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการประปา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับขนย้ายรถขุดตักตีนตะขาบ
และวัสดุเช้ือเพลิงรถขุดตักตีนตขาบของ อบต.โนนกอก เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีช ารุดภายในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562



 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

102
วัสดุอ่ืน จ านวน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุหล่อและทดสอบคอนกรีตส าหรับงานก่อสร้างของ อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบลงทุน รวม 39,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,300 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 6,000       บาท

เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกทรงสูง จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ครุภัณฑ์ส ารวจ
จัดซ้ือเทปวัดระยะทางสแตนเลส จ านวน 4,500       บาท

เพ่ือจัดซ้ือเทปวัดระยะทางสแตนเลส (ราคาตามท้องตลาด)                 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง จ านวน 6,800       บาท
เพ่ือจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
1. โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร
2. ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 32 เซนติเมตร
3. ใช้ชุดเฟืองเป็นตัวขับเคล่ือน
4. มีระบบเบรคควบคุมท่ืมือจับ พร้อมหูห้ิว
5. มีเข็มช้ีจุดเร่ิมการวัดระยะ



6. โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน มีขาต้ังสามารถพับได้
7. มีถุงบรรจุล้อ
ระบบการท างาน
1. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร
2. มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย เดซิเมตร
3. มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ท่ีมือจับและท่ีมาตรวัด
4 สามารถวัดระยะได้ท้ังระบบเดินหน้าและถอยหลัง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ส าหรับประมวลผล จ านวน 22,000      

เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน

(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

 -  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 



จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งานไฟฟ้าและประปา จ านวน 1,064,000 บาท
   งบด าเนินงาน จ านวน 100,000 บาท
   ค่าวัสดุ จ านวน 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฟิว ฯลฯ
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานไฟฟ้าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบในพ้ืนท่ี
อบต.โนนกอก รวมท้ังภายในส านักงาน อบต.โนนกอก
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248
ลงวันท่ี 27  มิถุนายน พ.ศ. 2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 964,000 บาท
  เงินอุดหนุน รวม 964,000 บาท
   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จ านวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 
ท่ีนายชวน สิงห์ลี - ท่ีนายมงคล สมบัติหลาย ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา



 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 7 ข้อท่ี 1 

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมุ่ท่ี 9
เร่ิมจากทางหลวงชนบท หมายเลข 2037 - ท่ีนางกุหลาบ ลอยเมืองกลาง ยาว 180 เมตร
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 16 ข้อท่ี 6 

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากท่ีนางสุนี  อุดมบัว - จ านวน 100,000 บาท
ท่ีนายทองลี  ปลัดสังข์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 
เร่ิมจากท่ีนางสุนี  อุดมบัว - ท่ีนายทองลี ปลัดสังข์ ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 15 ข้อท่ี  2 

106
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากบ้านนายสมอาจ  งามศักด์ิ - จ านวน 100,000 บาท

ท่ีนางณัฐญา  บุราณ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 
เร่ิมจากบ้านนายสมอาจ  งามศักด์ิ - ท่ีนางณัฐญา  บุราณ ยาว 180 เมตร รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 15 ข้อท่ี 3

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 10 จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 10 เร่ิมจากท่ี
นายรอง  วงษ์แวง - ท่ีนางสวาน เพียพิมเพ่ิม ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 17 ข้อท่ี 7 

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากท่ีนายสุชาติ  สาริพันธ์ - ท่ีนายไล จ านวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากท่ี



นายสุชาติ  สาริพันธ์ - ท่ีนายไล ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 16 ข้อท่ี  4

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากบ้านนางสมคิด  บัวสระ - จ านวน 100,000 บาท
ท่ีนายถวัลย์ ดีหามแห 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจาก
บ้านนางสมคิด บัวสระ - ท่ีนายถวัลย์ ดีหามแห ยาว 300 เมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 8 ข้อท่ี 3 
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โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้านนายสมบัติ นอกสระ - จ านวน 80,000 บาท

ท่ีนายสง่า พรมแดน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้าน
นายสมบัติ นอกสระ - ท่ีนายสง่า พรมแดน ยาว 145 เมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 9 ข้อท่ี 4

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้านนายหัน ศิริจันทร์ จ านวน 84,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้าน
นายหัน  ศิริจันทร์ ยาว 145 เมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 16 ข้อท่ี 5

โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายทุ่งหิน บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจากถนนคอนกรีต จ านวน 100,000 บาท
เสริมเหล็กเดิม - ท่ีนายผจูญ



เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ท่ีนายผจูญ ขวกเขียว ยาว 1,685 เมตร รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 15 ข้อท่ี 1 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 20,000 บาท
   งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก เช่น ค่าดูดส่ิงปฏิกูล ร้ือส่ิงปฏิกูลรางระบายน้ าหรือส่ิงปฏิกูลอ่ืนๆ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
 - เป็นไปตามพระราชบัญยญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว1187 
ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452 ลงวันท่ี  27
พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 635,000 บาท

งบด าเนินงาน รวม 635,000 บาท

   ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต าบลโนนกอก จ านวน 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต าบลโนนกอก ให้แก่ ประชาชน 

เยาวชน จ านวน  10  หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัลกีฬาชนิดต่างๆ

ค่าจ้างเหมากรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานท่ีและเตรียมสนาม ค่าน้ าแข็งและน้ าด่ืมตลอดงาน

ค่าจ้างเหมาจัดขบวนพาเหรด 10 หมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง 3 วัน ค่าอุปกรณ์กีฬา

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ป้าย ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดหลังเสร็จงาน

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10

สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี

3  สิงหาคม  2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 82 ข้อท่ี 22

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ



โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนกอก จ านวน 55,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนกอก

ส าหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่าเงิน

รางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว9616

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  

(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 82 ข้อท่ี 24
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โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนกอก 

ส าหรับเป็นค่าป้ายโครงการ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร

ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.B2703

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี

3  สิงหาคม  2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 4 ข้อท่ี  1

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "โนนกอกคัพ" จ านวน 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.โนนกอก ส าหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา

ค่าจัดสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และอ่ืนๆ

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี 3 ส.ค.

2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 1 ข้อท่ี 1

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลต าบลโนนกอก จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลต าบลโนนกอก ส าหรับเป็นค่าวัสดุ 

อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล

และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี 3 ส.ค.

2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าท่ี 82 ข้อท่ี 25
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการในต าบล จ านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ (ผู้น าต าบลโนนกอก) ประกอบด้วย

ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล 

ของรางวัล และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี 3 ส.ค.

2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าท่ี 82 ข้อท่ี 23

โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ จ านวน 200,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา อบต.โนนกอก เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม



2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

หน้าท่ี 82 ข้อท่ี 21

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

     วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จัดหาอุปกรณ์กีฬา ส าหรับท าการฝึกซ้อม และท าการแข่งขัน

กีฬาให้กับประชาชนต าบลโนนกอก หมู่ท่ี 1-10

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 469,160 บาท

   งบบุคลากร รวม 209,160 บาท

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 209,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 209,160 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน 

ท้องถ่ินประจ าปี ต าแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จ านวน 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 
 และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553

ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 



7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลว. 7 มี.ค. 2559

   งบด าเนินงาน รวม 251,000 บาท

   ค่าใช้สอย รวม 251,000 บาท

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปป้ันพระครูเกษมธรรมโฆษิต หมู่ 2 จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีฉลองรูปป้ันพระครูเกษมธรรมโฆษิต บ้านกเจ่า หมู่ท่ี 2

ประกอบด้วยค่าจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง 

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 3
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โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปป้ันหลวงปู่ผา บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จ านวน 8,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีฉลองรูปป้ันหลวงปู่ผา บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1

ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 1

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา จ านวน 25,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษาประจ าปี 2566 ประกอบ

ด้วย ค่าจัดหาเคร่ืองเสียง ค่าประดับตกแต่งรถและต้นเทียน ค่าจัดหาชุดผ้าอาบน้ าฝน ผ้าไตร 

ชุดสังฆทาน และอ่ืนๆ

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 81 ล าดับท่ี 17

โครงการจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก จ านวน 23,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก ต าบลโนนกอก ประกอบด้วยค่าจ้างเหมา

จัดขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดงาน ค่าปัจจัยถวายพระ

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 12
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โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้านต าบลโนนกอก จ านวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้านต าบลโนนกอก หมู่ท่ี 1-10 

ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 79 ล าดับท่ี 9

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1,9 จ านวน 3,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 และ

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี พร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ฉบับท่ี 1)  หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 2

โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 2 จ านวน 3,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2

ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 4
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โครงการจัดงานประเพณีร าบวงสรวงท่าศาล หมู่ท่ี 10 จ านวน 8,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีร าบวงสรวงท่าศาล บ้านสระ หมู่ท่ี 10 

ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 11

โครงการจัดงานประเพณีร าบวงสรวงศาลมะนาว หมู่ท่ี 10 จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีร าบวงสรวงศาลมะนาว บ้านสระ หมู่ท่ี 10 

ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 79 ล าดับท่ี 10

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลโนนกอก ประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล

ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี และบริเวณจัดงาน และ

ค่าวัสดุในการจัดงานอ่ืนๆ

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 15
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โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 จ านวน 8,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 

ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 3

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 จ านวน 8,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ท่ี 4

ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 5

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระประธาน 3 ปรางค์ บ้านโสกเชือก หมู่ 3 จ านวน 2,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้ าพระประธาน 3 ปรางค์ บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 

ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 81 ล าดับท่ี 18
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โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระภูกระแต หมู่ท่ี 2 จ านวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้ าพระภูกระแต บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี และค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 2

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ ารอยพระบาท หมู่ท่ี 5 จ านวน 8,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้ ารอยพระบาท บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 บ้านโนนเห็ดไคล 

ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี พร้อมเคร่ืองเสียง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570)  หน้าท่ี 79 ล าดับท่ี 6

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน ในการเข้าร่วมกิจกรรมงาน

พระไกรสิงหนาทและงานสืบสานต านานสาวบ้านแต้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ประเพณีงานพระไกรสิงหนาท ขบวนแห่งานสืบสานต านานสาวบ้านแต้

ค่าจ้างเหมาจัดหาเคร่ืองเสียงส าหรับขบวนแห่ประเพณีงานพระไกรสิงหนาท และงานสืบสาน

ต านานสาวบ้านแต้ ค่าประดับตกแต่งรถในขบวนแห่ให้สวยงามท้ังสองกิจกรรมงาน

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 2 ล าดับท่ี 4
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท

   ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2,500         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดซ้ือโต๊ะท างาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก แบบมีกระจก จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) จ านวน 6,500         บาท

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

119

งานก่อสร้าง รวม 7,427,300 บาท

   งบบุคลากร รวม 2,085,500 บาท

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,085,500 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 958,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ินประจ าปี และเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานส่วนท้องถ่ิน

ประจ าปี 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังน้ี

1.ผู้อ านวยการกองช่าง

2.วิศวกรโยธา

3.นายช่างโยธา  จ านวน 2 อัตรา

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการ
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561

เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 12,800       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี  
 1 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

120
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา 
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,013,900 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง จ านวน 5 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยช่างโยธา
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
4.ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
5.พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 58,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

งบด าเนินงาน รวม 865,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล กองช่าง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี
18  กุมภาพันธ์  2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 845,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทาง

ปฏิบัติราชการยังท่ีต่างๆ ในราชอาณาจักร

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม  และค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 25,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557

122

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 790,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.โนนกอก เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ

รถขุดตักตีนตะขาบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับระบบประปาผิวดิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติก ถนนดินต่างๆ

ประปาบ่อบาดาล หอประปาท่ีท าการ อบต. หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 4,476,800  บาท

     ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000     บาท

     ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายให้แก่ประชาชนท่ัวไป บริเวณลานร้านค้าชุมนบ้านสระ หมู่ 7 200,000     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายให้แก่ประชาชนท่ัวไป บริเวณลาน

ร้านค้าชุมชน บ้านสระ หมู่ท่ี 7 รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ไปราชการของข้าราชารส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง ท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไป



ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 4 ข้อท่ี 2

   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 4,276,800  บาท

   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านสระ หมู่ท่ี 6 จ านวน 194,000     บาท

เพ่ือจายเป็นค่าด าเนินโครงการ  ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านสระ หมู่ท่ี 6 ท าการเท

คอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้พ้ืนท่ีคอนกรีต 429 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 9 ข้อท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จ านวน 195,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2  

จากถนน คสล.เดิม - ท่ีนายสุพล  นามโพธ์ิ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 5 ข้อท่ี 1

123

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 จ านวน 111,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9  

โดยท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับแอสฟัลติกเดิม จากบ้านนางหนูอ้อย มานู - บ้านนายที

โลมะบุตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 12 ข้อท่ี 11

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 จ านวน 358,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5

จากบ้านนายปัญญา พลภักดี - ท่ีนายสุวิทย์ โพธ์ิสวัสด์ิ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)



เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  9  ข้อท่ี  5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมุ่ท่ี 4 จ านวน 471,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ท่ี 4

จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ท่ีนานางละออง บัวสิงห์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 8 ข้อท่ี 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ท่ี 6 จ านวน 49,800       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ท่ี 6

จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ท่ีบ้านนายเรวัฒน์ โยชัย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 9 ข้อท่ี 7
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โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จ านวน 450,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ท่ี 8

จากท่ีนายค าบู่ พันธ์ยาง - ท่ีนายสมยงค์ นอกสระ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 288 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 6 ข้อท่ี 3

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 จ านวน 491,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3

จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ท่ีนางทองปัน กฤษนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)



เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  8  ข้อท่ี 3

โครงการ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จ านวน 130,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2

จากบ้านนางอุไร สมบัติหลาย - บ้านนางสมศรี สมบัติหลาย ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร 

ยาวรวมกันท้ังสองข้างไม่น้อยกว่า 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมกัน

ท้ังสองข้างไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 6 ข้อท่ี 2

โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านสระ จ านวน 356,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านสระ

จากท่ีนายก าลัง พันธ์ยาง - ท่ีนายจรัญ เกงชัยภูมิ โดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่ ขนาดกว้าง

4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม.

การวางท่อระบายน้ า ขนาดø0.60 เมตร จ านวน 10 ท่อนพร้อมยาแนวประสานท่อ พร้อม

ปรับเกล่ียเรียบและท าการเกรดบดอัดถนนช้ันดินเดิมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตรพร้อมท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 245 ลูกบาศ์กเมตร 

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 13 ข้อท่ี 12
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โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านโนนสุขสันต์ จ านวน 223,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านโนนสุขสันต์

จากท่ีนายชาญ ปีมะนาว - ท่ีนายส าเนียง โคตรโนนกอก โดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่ 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียเรียบและท าการเกรดบดอัดถนนช้ันดินเดิมขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 650 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตรพร้อมท าการลงหินคลุก

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

159.25 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 11 ข้อท่ี 10

โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 1 จ านวน 404,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองกลาง

จากท่ีนานางสมสวน กางสูงเนิน - ท่ีนายผจูญ ขวกเขียวโดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่



ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

280 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียเรียบและท าการเกรดบดอัดถนนช้ันดินเดิมขนาดกว้าง 3.50 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร พร้อมท าการลงหินคลุก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ

อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 7 ข้อท่ี 1

โครงการ ปรับปรุงร่องระบายน้ า บ้านสระ หมู่ท่ี 7 จ านวน 84,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ ปรับปรุงร่องระบายน้ า บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากท่ีนาย

สมปอง วิญญายงค์ - ท่ีนายประจวบ คงโนนกอก โดยท าการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมหล็กรวมกัน

ท้ังสองฝ่ังได้พ้ืนท่ีไม่น้อยว่า 90 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 10 ข้อท่ี 8
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โครงการ วางระบบท่อประปา PVC ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 จ านวน 165,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ วางระบบท่อประปา PVC ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านสระ

โดยท าการวางท่อ PVC ขนาด ø2" ยาวไม่น้อยกว่า 1,048 เมตร 

หรือมีจ านวนท่อ PVC ขนาด ø2" ไม่น้อยกว่า 262 ท่อน พร้อมท าการทากาวประสานท่อ

รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

แก้ไข (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 8 ข้อท่ี 2

โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จ านวน 150,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 

ให้แก่กลุ่มเกษตรตรกร จ านวน 3 กลุ่มๆละ 7 คน

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 8 ข้อท่ี  2



โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระ หมู่ท่ี 7 จ านวน 300,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระ หมู่ท่ี 7 

ให้แก่กลุ่มเกษตรตรกร จ านวน 6 กลุ่มๆละ 7 คน

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี  10  ข้อท่ี  9

     ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จ านวน 100,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารส านักงานท่ีท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนกอก รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอกก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 14 ข้อท่ี 14

โครงการติดต้ังกระจกโค้ง ตามจุดเส่ียง บ้านสระ จ านวน 6 จุด และบ้านโนนสุขสันต์ จ านวน 2 จุด จ านวน 45,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการติดต้ังกระจกโค้ง ตามจุดเส่ียง บ้านสระ จ านวน 6 จุด 

และบ้านโนนสุขสันต์ จ านวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอกก าหนด

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) หน้าท่ี 14 ข้อท่ี 15
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 278,000 บาท

   งบบุคลากร รวม 213,000 บาท

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 213,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 213,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงประจ าปีพนักงานจ้างตามภาริจ 

ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม

แผนงานการเกษตร



2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท
     ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 
28 ก.ค.2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรอง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบลโนนกอก
การประชุมบางคร้ังคราวท่ี อบต.โนนกอกจัดข้ึน 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28
 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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          ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

      วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธ์ุพืช ถุงเพาะพันธ์ุกล้าไม้ ดิน
ปลูกต้นไม้ ปุ๋ย พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์น้ า และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562



129
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 35,000 บาท
  งบด าเนินงาน จ านวน 35,000 บาท
      ค่าใช้สอย จ านวน 35,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน
โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ จ านวน 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราช
กุศลในวันส าคัญต่างๆ และกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ตามท่ี อบต.จัดข้ึน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าน้ าด่ืม ค่าซ้ือพันธ์ุกล้าไม้
ค่าวัสดุในการเพาะช ากล้าไม้และค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง      
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19
 พ.ค.2541 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10
 ส.ค.2555 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หน้าท่ี 18 ข้อท่ี 1  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จ านวน 20,000 บาท
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าน้ าด่ืม
ค่าซ้ือพันธ์ุไม้ ค่าวัสดุในการเพาะช ากล้าไม้และค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 1470 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 
1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 142 ข้อท่ี 4

28
เงินส ารองจ่าย จ านวน 530,580    บาท

ล่วงหน้าได้ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6
มิถุนายน 2559

อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ว 4930 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 1022
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว

เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินท่ีไม่สามารถคาดการณ์

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/



1656  ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1375 ลง
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 556,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466 
ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สปสช.) จ านวน 200,000    บาท
เพ่ืออุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามระเบีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2559



22 ข้อท่ี 1













 













                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

































































































































จ านวน 22,000    
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