ข้ อบัญญัติองค์ การบริ หารส่ วนตาบลโนนกอก
เรื่ อง
ข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ 2564
ของ
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลพืน้ ฐาน อบต.โนนกอก

1

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2

คาแถลงงบประมาณ (รายรับ)

5

คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ (รายจ่าย)

6

3

ส่วนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผล (แบ่งเป็นด้าน)
รายจ่ายจาแนกตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การอนุมัติ)
รายงานประมาณการรายรับ

7
8
9-16
17
1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานคลัง
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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25
39
47
49

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา

51
51
56
60

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธาณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

61
61
65

- 2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

70
70
77

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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83
93
95

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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96
99

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

105
105

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

115
115

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

117
117

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย/แผนงาน)

1/52

ภาคผนวก
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจ่าย รวมทัง้ สิ้น 66,044,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพือ่ จ่ายป็นค่าเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก จานวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การ

9,436,949 บาท
6,429,440 บาท
2,484,800 บาท
514,080 บาท

บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และหนังสือที่ มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30
กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
1. นายยกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และหนังสือที่ มท

จานวน

42,120 บาท

0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และหนังสือที่ มท

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,480 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.โนนกอก ดังนี้
1. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และหนังสือที่ มท
0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก ได้แก่
1. ประธานสภา
จานวน 1 อัตรา
2. รองประธานสภา
จานวน 1 อัตรา
3.เลขานุการสภา
จานวน 1 อัตรา
4. สมาชิกสภา อบต.
จานวน 17 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2554 และหนังสือที่ มท
0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

26

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล สานักปลัด จานวน 6 อัตรา ดังนี้
1. ปลัด อบต.
2. หัวหน้าสานักปลัด
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
6. เจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวนภาระค่าใช้จา่ ยด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ของปลัด อบต. และหัวหน้าสานักปลัด ทีม่ ีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวนภาระค่าใช้จา่ ยด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สานักปลัด อบต.โนนกอก ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
3. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
4. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
6. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จานวน 2 อัตรา
7. นักการภารโรง จานวน 2 อั2ตรา
อัตรา
8. แม่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
และหนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

3,944,640 บาท
2,016,120 บาท

210,000 บาท

1,623,360 บาท
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เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง สานักปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

จานวน

95,160 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยและคณะกรรมการสรรหาพนักงาน
คณะกรรมการออกข้อสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกให้ปฏิบัติหน้าทีอ่ นั เป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนกอก
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ได้แก่ นายทะเบียนอาเภอคณะกรรมการ
เลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการ 13 หน่วยการเลือกตั้งและอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ค่าตอบแทนกรณีพเิ ศษ (โบนัส) ให้กบั พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามสิทธิ์
ทีไ่ ด้รับการประเมิน และตามทีก่ ฏหมายกาหนดให้จา่ ยได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0406.4/ว38ลงวันที่
28 เมษายน 2558 เรือ่ ง หลกเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3072
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามระเบียบกาหนด

รวม
จานวน
จานวน

2,895,270 บาท
604,500 บาท
400,000 บาท
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการให้แก่
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กบั พนักงานส่วนตาบลทีม่ ีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ งการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
1. รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ทีจ่ ดั อบรม ประชุม สัมมนา เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
(2) ค่าเย็บกระดาษ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ คู่มือต่างๆ แผนพัฒนาต่างๆเป็นต้น
(3) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์
ปูายบอกเขต เป็นต้น
(4) ค่าจ้างเหมาบริการทาวารสารเผยแพร่ ค่าจัดทาเว็บไซด์ อบต.โนนกอก
และค่าจ้างเหมาอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจเยี่ยม ตรวจการปฏิบัติงานต่างๆ
การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมบางครัง้ คราวที่ อบต.จัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

84,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

1,115,000 บาท
200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ทีไ่ ด้รับคาสั่งให้เดินทางไปไปปฏิบัติราชการ
ยังทีต่ ่างๆ ในราชอาณาจักร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
1. โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสาคัญและงานนโยบายของรัฐบาล
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งานนโยบายของรัฐบาล โดยมีค่าใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง
ค่าจัดสถานที่ ค่าเครือ่ งเสียง และอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 138 ข้อที่ 7
2. โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการเลือกตั้งอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในอานาจหน้าทีข่ อง อบต. โดยมีค่าใช้จา่ ย ประกอบด้วย
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์รายชื่อ คู่มือ และค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ ลต 0014/ว 582 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง การเตรียมการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท
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3. โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของผู้บริหาร
สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต.โนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าปูายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ตค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 137 ข้อที่ 1
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯโดยมีค่าใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าปูายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 หน้าที่ 7 ข้อที่ 3
5. โครงการอออกให้บริการประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการออกให้บริการประชาชนตาบลโนนกอก
โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าปูายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม
ค่าวัสดุอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137 ข้อที่ 3
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุง รักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพสินอื่นๆของ อบต.
โนนกอก ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้า คอมพิวเตอร์ เครือ่ งตัดหญ้า
เครือ่ งพ่นหมอกควัน และทรัพย์สินอื่นๆ ของอบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2558

จานวน

250,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของทีโ่ ดยมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
ใช้งานไม่ยนื นานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลข เครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด
กรรไกร แปลงลบกระดาน ทีถ่ พู นื้ แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปูาย
ชื่อสานักงาน ขาตั้ง
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่กระดาษ แฟูม ปากกา ธง ผ้าปูโต๊ะ ผ้า หมึกเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี สมุดประวัติขา้ ราชการ น้าดื่ม
ไว้บริการประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ และอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม แก้วน้า น้ายาถูพนื้ น้ายาล้างจานไม้กวาด คูลเลอร์
มีด ผ้าปูโต๊ะฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ่ จข่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน กรวยจราจร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

รวม
จานวน

775,770 บาท
200,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

102,509 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครือ่ งปริน้
แผ่นดิสก์ เครือ่ งสารองไฟ และอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536
วัสดุอื่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์ ค่ากระดาษพิมพ์ค่าวัสดุประจา
หน่วยเลือกตั้ง ค่าวัสดุอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับงานเลือกตั้ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561 เรือ่ งการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพือ่ เป็นค่า
ใช้จา่ ยในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

จานวน

200,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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ค่าสาธารณูประโภค
ค่าไฟฟูา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟูาสานักงาน อบต.โนนกอก และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523ลงวันที่
20 มิถนุ ายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของทีท่ าการ อบต.โนนกอก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523ลงวันที่
20 มิถนุ ายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการคู่สายอินเตอร์เน็ตทีท่ าการ อบต.โนนกอกและศพด.
อบต.โนนกอกและค่าระบบบริหารจัดการเว็บไซด์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่
20 มิถนุ ายน พ.ศ.2559 เรือ่ งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จานวน 1 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

รวม
จานวน

400,000 บาท
300,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

รวม
รวม

97,500 บาท
97,500 บาท

จานวน

15,000 บาท
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จานวน 1 เครือ่ ง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครือ่ งตัดหญ้าแบบเข็น
2) เป็นเครือ่ งยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
5) ความจุถงั น้ามันเครือ่ งยนต์ไม่น้อยกว่า1.50 ลิตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
หน้า 46 ข้อที่ 3
จัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าสะพายบ่าแบบข้อแข็ง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าสะพายบ่าแบบข้อแข็ง จานวน 1 เครือ่ ง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครือ่ งตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครือ่ งยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
หน้า 46 ข้อที่ 2

จานวน

12,000 บาท

จานวน

9,500 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับใช้งานประมวลผล
จานวน 2 เครือ่ ง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563)
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่ สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีทตี่ ้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักทีม่ ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพทีม่ ีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

จานวน

46,000 บาท
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จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครือ่ ง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเครือ่ งเดียวกัน
- เป็นเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา -สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงั้ สีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4 Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

15,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 9616 ลงวันที่
24 มิถนุ ายน พ.ศ.2553 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น กองคลัง ดังนี้
1.นักบริหารงานการคลัง
2.นักวิชาการเงินและบัญชี
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4เจ้าพนักงานพัสดุ
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานาณภาระค่าใช้จา่ ย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลัง ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบ
คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานาณภาระค่าใช้จา่ ยด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) และ(ฉบับที่ 6)

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,943,320
2,111,820
2,111,820
1,201,320

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

220,020 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน
2558 และหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิม่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ คาสั่ง
หนังสือสั่งการ เรือ่ ง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิม่
ค่าครองชีพชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน
2558 และหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่
26-ส.ค.-58

จานวน

642,960 บาท

จานวน

5,520 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ของ อบต. หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่ อบต. ออกคาสั่งและมีระเบียบการเบิกจ่ายทีก่ าหนดไว้
2. ค่าตอบแทนกรณีพเิ ศษ (โบนัส) ให้กบั พนักงานและลูกจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่
28 เมษายน 2558 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ทีจ่ ดั อบรม ประชุม สัมมนา เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์
ปูายบอกเขต เป็นต้น
(3) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
จานวน

684,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

รวม

509,000 บาท

จานวน

164,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างทีไ่ ด้รับคาสั่งให้เดินทาง
ไปไปปฏิบัติราชการยังทีต่ ่างๆ ในราชอาณาจักร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.โนนกอก
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาจัดแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.
โนนกอก และลงโปรแกรม LTAX3000 คานวณภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมลง
สารวจพืน้ ที่ หมู่ที่ 1-10 ตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภ่ าษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 19 ข้อที่ 1
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ
ของ อบต.โนนกอก เช่นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งปริน้ เตอร์ เครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1334
ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2558

จานวน

30,000 บาท

300,000 บาท

15,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของทีโ่ ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยนื นานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลข เครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัดฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟูม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครือ่ งปริน้ เตอร์ แผ่นดิสก์
เม้าท์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และค่าอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งไปรษณียใ์ นการประกาศสอบราคา
ประกวดราคา หรือส่งพัสดุลงทะเบียนต่างๆ

รวม
จานวน

90,000 บาท
80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ.2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครือ่ ง
กองคลัง ห้องการเงิน และห้องพัสดุ
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคารวมติดตั้ง
3) เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครือ่ งปรับอากาศทีป่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุด ทัง้ หน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพือ่ เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุม้ ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รวม
รวม

147,500 บาท
147,500 บาท

จานวน

56,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับใช้งานประมวลผล
จานวน 3 เครือ่ ง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563)
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่ สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีทตี่ ้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักทีม่ ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพทีม่ ีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

จานวน

69,000 บาท
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จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เครือ่ งละ 7,500 บาท จานวน 3 เครือ่ ง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเครือ่ งเดียวกัน
- เป็นเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา -สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงั้ สีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4 Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

22,500 บาท
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แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง การซักซ้อมแนวทางการคานาณภาระค่าใช้จา่ ย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปทีป่ ฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 4 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ ูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.พนักงานขับรถบรรทุกน้า
3.พนักงานประจารถน้า จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เรือ่ ง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลว. 29 กันยายน 2558 และ
หนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลว 26 ส.ค. 2558
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทีป่ ฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบ คาสั่ง หนังสือสั่งการ เรือ่ ง การให้พนักงาน
และลูกจ้างได้รับเงินเพิม่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัไ่ ปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เรือ่ ง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลว. 29 กันยายน 2558 และ
หนังสือ สานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
0809.5/ว
ลว 36 สลงวั
ค นที่ 26

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,120,280
761,280
761,280
145,080

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

546,120 บาท

จานวน

70,080 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่าเบีย้ เลี้ยง สาหรับสมาชิก อปพร. หรือผู้ทไี่ ด้รับ การแต่งตั้งมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าทีใ่ นกิจกรรมที่ อบต.จัดขึ้นหรือตามคาสั่งของ อบต. ทีใ่ ห้ปฏิบัติหน้าที่
เวร-ยาม จุดตรวจหรือจุดคอยเหตุเป็นบางครัง้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัไ่ ปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยของ อปพร. พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยให้แก่ อปพร.
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ายาถังดับเพลิง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถ่ายน้ายาถังดับเพลิงทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัไ่ ปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเฝูาเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของ อบต.
ตามรายการดังนี้ก และโรงสูบน้าประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสุขสันต์
1) ค่าเฝูาสานักงาน อบต.โนนกอก
2) ค่าเฝูาโรงสูบน้าประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
3) ค่าเฝูาโรงสูบน้าประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านสระ หมู่ที่ 10
4) ค่าเฝูารักษารถแบคโฮ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัไ่ ปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
จานวน

359,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

รวม

309,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

239,000 บาท
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งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
1. โครงการเดินรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการเดินรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าจัดทาปูาย ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม
ค่าจัดสถานที่ และค่าอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0816.5/ว2726
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0810.6/ว1463
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.6/ว3334
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว1331
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอกหน้าที่ 55 ข้อที่ 1
2. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่
เพือ่ จ่ายป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วยค่าจัดทาปูาย
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0804.5/1634
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.4/ว4202
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิ.ย.63
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.4/ว1123
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 56 ข้อที่ 2

รวม
รวม
รวม

180,000 บาท
180,000 บาท
150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่นตาบลโนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วยค่าจัดทาปูาย ค่าอาหาร
ค่าอาหาว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าวัสดุอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการอบรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว440
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
4. โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง อบต.โนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง อบต.โนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ค่าจ้างเหมารถ - รับส่งพร้อมสาภาระของผู้เข้าอบรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และระเบียบ
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยของอาสา
สมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ค่าวัสดุ
วัสดุเครือ่ งดับเพลิง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทใี่ ช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น กระบอง ไฟฉาย รองเท้าดับเพลิง และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

30,000 บาท
30,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามรายการดังนี้
1.เงินเดือนผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา
2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
3.เงินเดือนนักวิชาการวัฒนธรรม
จานวน 1 อัตรา
4.เงินเดือน ครู คศ.2 จานวน 2 อัตรา
5.เงินเดือน ครู คศ.1 จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 852,100 บาท อุดหนุนทัว่ ไป 1,433,880 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายแป็นเงินประจาตาแหน่งนักบริหารการศึกษาทีม่ ีสิทธิพงึ ได้ตามระเบียบ
คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินวิทยฐานะ
เพือ่ จ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะชานาญการสาหรับข้าราชการครู คศ. 2 จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวนภาระค่าใช้จา่ ย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

4,462,280 บาท
3,993,280 บาท
3,993,280 บาท
2,285,980 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

84,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปทีป่ ฏิบัติ
งานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งเป็นดังนี้
1.ค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2.ค่าตอบแทนพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน จานวน 1 อัตรา
3.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ ไป ผู้ดูแลเด็ก จานวน 8 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4.ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัว่ ไป ทีป่ ฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 ก.ย. 2558
และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลว. 26 สค.2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ จ่าย
เป็นค่าตอบแทนกรณีพเิ ศษ (โบนัส) ให้กบั พนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้าง
ตามสิทธิทไี่ ด้รับการประเมินและตามทีก่ ฏหมายกาหนดให้จา่ ยได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่
28 เมษายน 2558 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

จานวน

1,451,880 บาท

จานวน

129,420 บาท

รวม
รวม
จานวน

319,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ ง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ทีจ่ ดั อบรม ประชุม สัมมนา เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์
ปูายบอกเขต เป็นต้น
(3) ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และพืน้ ทีโ่ ดยรอบของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
(4) ค่าจ้างเหมาบริการทาวารสารเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยว
กับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจเยี่ยม ตรวจการปฏิบัติงาน การรับรองด้านกิจกรรม
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างทีไ่ ด้รับคาสั่งให้เดินทาง
ไปไปปฏิบัติราชการยังทีต่ ่างๆ ในราชอาณาจักร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

244,000 บาท
154,000

จานวน

10,000 บาท

30,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุง รักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพสินอื่นๆของ อบต.
โนนกอก ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้า คอมพิวเตอร์ เครือ่ งตัดหญ้า
เครือ่ งพ่นหมอกควัน และทรัพย์สินอื่นๆ ของอบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2558
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของทีโ่ ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยนื นานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลขเครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด
กรรไกร แปลงลบกระดาน
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟูม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยว
กับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม แก้วน้า น้ายาถูพนื้ น้ายาล้างจานฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยว
กับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครือ่ งปริน้ เตอร์ แผ่นดิสก์
เม้าท์ และอุปกรณืเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และค่าอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

45,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารไทยเข้มแข็ง
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมหลังคาอาคารไทยเข้มแข็งของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม
รวม

150,000 บาท
150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของ ศพด. อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลาดับที่ 2
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษระรายจ่ายหมวดอื่นๆ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศพด.อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ข้อ 9
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการปฐมวัยระดับอาเภอ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการประถมวัยระดับอาเภอ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ข้อ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 1 ข้อที่ 4
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 42 ลาดับที่ 5

5,589,500 บาท
3,129,500 บาท
374,500 บาท
210,000 บาท

64,500 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 42 ลาดับที่ 1
โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมประสบการร์ของ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าจัดสถานที่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติมฉบับที่ 5
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก หน้าที่ 1 ลาดับที่ 3
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการพาน้องท่องโลกกว้างของ ศพด. อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลาดับที่ 6
โครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 2 ลาดับที่ 4

จานวน

25,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ ร.ร.ประถมศึกษาในเขตตาบลโนนกอก
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 119 ลาดับที่ 4
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารกลางวันให้เก็บเด็กเล็กนของ ศพด.อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 42 ลาดับที่ 3
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับรถรับ - ส่งนักเรียน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0514/ว101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536
วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครือ่ งแต่งกายสาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนุ ายน 2561

รวม
จานวน

2,715,000 บาท
1,560,000 บาท

จานวน

735,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

45,000 บาท
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วัสดุการศึกษา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุต่างๆ ดังนี้
1.ค่าวัสดุการศึกษา
จานวน 255,000 บาท
2.ค่าหนังสือแบบเรียน
จานวน 30,000 บาท
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวน 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนุ ายน 2561
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมให้กบั โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว9616
ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 119 ลาดับที่ 2
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กบั โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ที่
ตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว9616
ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 119 ข้อที่ 3

จานวน

315,000 บาท

รวม
รวม
จานวน
จานวน

2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

2,400,000 บาท
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อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว9616
ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติมครัง้ ที่ 5 หน้าที่ 20 ข้อที่ 2

จานวน

50,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการพีส่ อนน้อง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในการดาเนินโครงการพีส่ อนน้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยาศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 58 ข้อที่ 16
โครงการเพิม่ ศักยภาพนักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในการดาเนินโครงการเพิม่ ศักยภาพ
นักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก เพิม่ เติมครัง้ ที่ 5 หน้าที่ 21 ข้อที่ 1

รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

25,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.นักวิชาการสุขาภิบาล ชานาญการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,397,750 บาท
1,214,700 บาท
1,214,700 บาท
718,800 บาท

จานวน

42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและนักงานจ้างทัว่ ไป
กองสาธารณสุข จานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
2.พนักงานขับรถกู้ชีพ
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
0809.5/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเพิม่ ต่างๆของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
เรือ่ ง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29
กันยายน 2558 และหนังสือ สานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท
0809.5/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

จานวน

390,000 บาท

จานวน

63,900 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรณีพเิ ศษ (โบนัส) ให้กบั พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามสิทธิ์
ทีไ่ ด้รับการประเมิน และตามทีก่ ฏหมายกาหนดให้จา่ ยได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

รวม
รวม
จานวน

175,000 บาท
110,000 บาท
10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ทีจ่ ดั อบรม ประชุม สัมมนา เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์
ปูายบอกเขต เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ทีไ่ ด้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการยังทีต่ ่างๆ ในราชอาณาจักร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของทีโ่ ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยนื นานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลขเครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟูม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางที่ กค 0514/ว 1011 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536

55,000 บาท
35,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท
10,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อก้าอี้สานักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ระเบียบกรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และหนังสืองบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว60 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2560
จัดซื้อโต๊ะทางาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ระเบียบกรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และหนังสืองบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว60 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี้
(1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพประจารถกู้ชีพ (EMS)
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงานประจารถขยะ
(3) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ งหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการ

รวม
รวม

8,050 บาท
8,050 บาท

จานวน

1,550 บาท

จานวน

6,500 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,445,000 บาท
2,045,000 บาท
1,215,000 บาท
880,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
1. โครงการคูคลองสวยน้าใส
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการคูคลองสวยน้าใส
โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆและค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 141 ลาดับที่ 2
2. โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 116 ข้อที่ 5
3. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเต้นแอโรบิค
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
เต้นแอโรบิคโดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ สมนาคุณวิทยากร
และค่าวัสดุอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 60 ลาดับที่ 4

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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4. โครงการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ในระดับท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วยค่าปูายโครงการ ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ว235
ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก เพิม่ เติมครัง้ ที่ 5 หน้าที่ 6 ข้อที่ 1
5. โครงการอบรมฟืน้ ฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึกอบรมฟืน้ ฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ
ตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่า ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 60 ลาดับที่ 2
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อื่นๆ ของ อบต. เช่น รถบรรทุกขยะ รถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) เครือ่ งคอมพิวเติร์
เครือ่ งปริน้ เครือ่ งปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560

จานวน

75,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

100,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่
และวัสดุอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกขยะ
และรถขุดตักตีนตะขาบ เครือ่ งพ่นหมอกควัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย พ.ศ. 2553
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 9)และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ายาเคมีพน่ หมอกควัน
หรือพ่นฝอยละออง เพือ่ ระงับโรคและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 1891.3/ว 3362 ลงวันที่
19 สิงหาคม 2555 เรือ่ ง การดาเนินการปูองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว2120
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1433 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุดที่ มท 0808.2/ว2787 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2563

รวม
จานวน

830,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

275,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ายป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แปูนพิมพ์ แผ่นดิสก์ ผงหมึก
สาหรับเครือ่ งปริน้ เตอร์ และอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนกอก
เพือ่ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 ลาดับที่ 1
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพือ่ อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติมครัง้ ที่ 5 หน้าที่ 22 ข้อที่ 1

จานวน

5,000 บาท

รวม
รวม

400,000 บาท
400,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล กองสวัสดิการสังคม จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
2.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ ตามคุณวุฒิให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการ
บริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่ การครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ทีม่ ีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

953,630 บาท
780,630 บาท
780,630 บาท
549,540 บาท

จานวน

1,890 บาท

จานวน

42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที5่ ) ลงวันที่ 29 ก.ย.2558
และหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่26 ส.ค.2558
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรณีพเิ ศษ (โบนัส) ให้กบั พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามสิทธิ์
ทีไ่ ด้รับการประเมิน และตามทีก่ ฏหมายกาหนดให้จา่ ยได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามสิทธิทไี่ ด้รับและตามทีก่ ฏหมายกาหนดใหจ่ายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

187,200 บาท

127,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ทีจ่ ดั อบรม ประชุม สัมมนา เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์
ปูายบอกเขต เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ งหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชารส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ทีไ่ ด้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการยังทีต่ ่างๆ ในราชอาณาจักร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
ของ อบต.โนนกอก เช่นคอมพิวเตอร์ เครือ่ งปริน้ เตอร์ เครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

รวม
จานวน

65,000 บาท
30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของทีโ่ ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยนื นานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลขเครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟูม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางที่ กค 0514/ว 1011 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แปูนพิมพ์ และอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟูาของร้านค้าชุมชนบ้านสระ หมู่ที่ 7 ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รวม
จานวน

23,000 บาท
13,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

19,000 บาท
19,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมวางเครือ่ งปริน้ เตอร์ จานวน 1 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม
รวม

46,000 บาท
46,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

4,500 บาท

74

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับใช้งานประมวลผล
จานวน 1 เครือ่ ง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563)
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่ สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีทตี่ ้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักทีม่ ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพทีม่ ีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

จานวน

23,000 บาท
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จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเครือ่ งเดียวกัน
- เป็นเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา -สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงั้ สีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4 Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

7,500 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
1. โครงการ "น้าคือชีวิต" ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการ "น้าคือชีวิต" ศาสตร์พระราชา
สูแปลงเกษตรผสมผสาน โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ
ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติมครัง้ ที่ 5 หน้าที่ 4 ข้อที่ 3
2. โครงการงานศพปลอดสุราและบุหรี่
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการงานศพปลอดสุราและบุหรี่
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพและลดค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 4 ข้อที่ 1
3. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ในการให้ความรูด้ ้านสุขภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ข้อที่ 1
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4. โครงการจัดงานวันสตรีสากล
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันสตรีสากล
โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ข้อที่ 2
5. โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าวัสดุอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 5 ข้อที่ 4
6. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยในพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก ทีพ่ งึ จ่าย
ได้ตามอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่ ะเบียบกฎหมายกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการสงเคราะห์ผู้ปุวย
ทีย่ ากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.4/ว1792
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.6/ว2073
ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.2/ว2207
ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว2715
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติมครัง้ ที่ 5 หน้าที่ 4 ข้อที่ 1
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7. โครงการผู้สูงวัยใฝุธรรมะ สร้างปัญญาและพัฒนาจิตใจ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการผู้สูงวัยใฝุธรรมะ สร้างปัญญาและพัฒนาจิตใจ โดยมีค่า
ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปูาย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและค่า
เครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ต.ค.62
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 ก.พ.63
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 6 ข้อที่ 5
8. โครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาบลโนนกอก
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพตาบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุอปุ กรณ์อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 7 ข้อที่ 7
9. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ ง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

60,000 บาท

50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 6 ข้อที่ 6
10. โครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฏหมาย พรบ.ต่างๆและรณรงค์ยตุ ิความรุนแรงต่อเด็ก
จานวน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร บุคคลในครอบครัว

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย พรบ.ต่างๆ และรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร บุคคลในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าปูาย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอื่นฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 5 ข้อที่ 3
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11. โครงการอบรมปูองกัน และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนโดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าวัสดุอปุ กรณ์อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 4 ข้อที่ 2
12. โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 58 ข้อที่ 4
13. โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 57 ข้อที่ 3

20,000 บาท

200,000 บาท

240,000 บาท
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14. โครงการอบรมให้ความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีค่าใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ข้อที่ 3
15. โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทีย่ ากไร้
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทีย่ ากไร้
ในพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก ค่าวัสดุอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องตามอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทีร่ ะบียบ กฏหมายกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติมแผนครัง้ ที่ 5 หน้าที่ 4 ข้อที่ 2
ค่าวัสดุ
วัสดุกอ่ สร้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัยให้กบั ผู้ยากไร้ เช่น ไม้
อิฐบล็อค ปูน ทราย หิน ตะปู และวัสดุอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมฯ
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

230,000 บาท
60,000 บาท
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วัสดุอื่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกนั หนาวสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมฯ
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการ
เพือ่ อุดหนุนโครงการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
วิถชี ีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อาเภอเกษตรสมบูรณ์ หรือ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเกษตรสมบูรณ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
9616 ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553

จานวน

170,000 บาท

จานวน
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลกองช่าง จานวน 4 อัตรา ได้แก่
1.ผู้อานวยการกองช่าง
2.วิศวกรโยธา
3.นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแหน่ง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองช่างทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบ
คาสั่ง และหนังสือสั่งการกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,631,282 บาท
2,256,540 บาท
2,256,540 บาท
1,171,800 บาท

จานวน

42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง จานวน 6 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยช่างโยธา
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ ระปา
4.ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
5.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
6.พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดหนัก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิม่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเพิม่ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

946,440 บาท

จานวน

96,300 บาท

84

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิศวกรรองรับแบบ ทีอ่ บต.ออกคาสั่งและมีระเบียบการเบิกจ่ายที่
กาหนดไว้
2. ค่าตอบแทนกรณีพเิ ศษ (โบนัส) ให้กบั พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามสิทธิ
ทีไ่ ด้รับการประเมิน และตามทีก่ ฏหมายกาหนดให้จา่ ยได้
3. ค่าการออกรังวัดหรือออกตรวจสอบพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์ (ทาการรังวัด
โดยช่างรังวัดสานักงานทีด่ ิน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นทีม่ ีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล กองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ งการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

รวม
รวม
จานวน

1,283,942 บาท
197,000 บาท
105,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
1. รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียนอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ
ทีจ่ ดั อบรม ประชุม สัมมนา เช่นสถาบันพัฒนาบุคคลากร หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาทาปูายประชาสัมพันธ์
ปูายบอกเขต เป็นต้น
(3) ค่าจ้างเหมาบริการทาวารสารเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรือ่ งหลักเกณฑ์การดาเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชารส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ทีไ่ ด้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการยังทีต่ ่างๆ ในราชอาณาจักร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.โนนกอก เช่นครุภัณฑ์ต่างๆ
รถขุดตักตีนตะขาบ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ค่าบารุงรักษาครุภัณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
กับระบบประปาผิวดิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติก ถนนดินต่างๆ
ประปาบ่อบาดาล หอประปาทีท่ าการ อบต. หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

829,942 บาท
40,000 บาท

35,000 บาท

794,942 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วัสดุสิ่งของทีโ่ ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุใช้งาน
ไม่ยนื นานหรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดการชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ เครือ่ งคิดเลขเครือ่ งเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ แฟูม ปากกา หมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
สมุด ลวดเย็บ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางที่ กค 0514/ว 1011 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536
วัสดุกอ่ สร้าง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ค้อน ไม้ เหล็ก ปูน ทราย หิน ท่อน้าพีวีซี
วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในกิจการประปา ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับขนย้ายรถขุดตักตีนตะขาบ
และวัสดุเชื้อเพลิงรถขุดตักดินของ อบต.โนนกอก เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรทีช่ ารุดภายในเขตพืน้ ทีต่ าบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แปูนพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รวม
จานวน

177,000 บาท
15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

8,000 บาท
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วัสดุสารวจ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสารวจเทปวัดระยะสแตนเลส มีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1) สายเทปทาด้วยวัสดุ Stainless steel
2) เทปมีความยาว 50 เมตร
3) มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
4) หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
5) มีด้ามจับและทีห่ มุนม้วนเทปและโครงปูองกันเส้นเทปทาด้วยโลหะ
6) มีปลายแหลมสามารถจรดพืน้ ได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จานวน

4,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟูาระบบประปาผิวดินทีอ่ ยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
ลงวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสารสานักงาน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน บานเปิดบนกระจก ล่างบานเปิดเลื่อนทึบ
สาหรับเก็บเอกสารสานักงาน (ราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม
จานวน

80,000 บาท
80,000 บาท

รวม
รวม

50,800 บาท
50,800 บาท

จานวน

6,000 บาท
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ครุภัณฑ์สารวจ
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง มีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1) โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุม้ ด้วยยาง
2) ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร
3) เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 30 เซนติเมตร
4) โครงด้ามทาด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระบบเบลคควบคุมทีม่ ือจับ พร้อมหูหวิ้
5) โครงสร้างสามารถพับครึง่ เพือ่ ความสะดวกในการจัดเก็บ
6) มีขาตั้งพักเพือ่ ความสะดวกในการทางาน
7) มีเข็มชี้จดุ เริม่ ต้นการวัดระยะ
8) มีถงุ บรรจุล้อ
9) สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร มาตราวัดแสดงผลเป็นหน่วย
เมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วยเดวิเมตร มีปมุ กด Reset ค่าตัวเลขให้เป็น
ศูนย์ทมี่ ือจับและทีม่ าตราวัด สามารถวัดระยะได้ทงั้ ระบบเดินหน้าและถอยหลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จานวน

8,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับใช้งานประมวลผล
จานวน 1 เครือ่ ง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563)
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่ สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีทตี่ ้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักทีม่ ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพทีม่ ีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

จานวน

23,000 บาท
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จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเครือ่ งเดียวกัน
- เป็นเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา -สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงั้ สีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4 Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ งแนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

7,500 บาท
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จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Ink Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A3
จานวน 1 เครือ่ ง ราคา 6,300 บาท (เกณพ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และ12 พฤษภาคม 2563(เกณพ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และ)
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A3,A4,Letter,Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และหนังสืองบประมาณ
ที่ นร 0731.1/ว60 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

จานวน

6,300 บาท
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งานไฟฟ้าถนน
จานวน
งบดาเนินงาน
จานวน
ค่าวัสดุ
จานวน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูา เช่น หลอดไฟ สายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฟิว ฯลฯ
และอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานไฟฟูาทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบในพืน้ ที่
อบต.โนนกอก รวมทัง้ ภายในสานักงาน อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
1. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 7
จานวน
เริม่ จากทีน่ ายประเสริฐ ชาติแจ้ง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 7
เริม่ จากเริม่ จากทีน่ างประเสริฐ ชาติแจ้ง ยาว 76 เมตร ละเอียดตามแบบ
และประมาณการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6 หน้า 16 ข้อ 8
2. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 7
จานวน
เริม่ จากทีน่ ายจีม ปีมะนาว
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 7
เริม่ จากเริม่ จากทีน่ ายจีม ปีมะนาว ยาว 120 เมตร ละเอียดตามแบบและประมาณ
การของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6 หน้า 9 ข้อ 17
3. โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้านนางบัวผัน บัวสระ จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากที่
นางบัวผัน บัวสระ ยาว 52 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานไฟฟูาถนน งานโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 17 ข้อ 9

690,516 บาท
105,261 บาท
105,261 บาท
105,261 บาท

585,300 บาท
585,300 บาท
79,800 บาท

250,000 บาท

28,600 บาท
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4. โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
นางเสวียน ดีหามแห
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากที่
นางเสวียน ดีหามแห ยาว 70 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 15 ข้อ 4
5. โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
นางหมือน หาเมืองกลาง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากที่
นางเหมือน หาเมืองกลาง ยาว 81 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 15 ข้อ 5
6. โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
นายสวรรค์ เพ็ญศรี
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากที่
นายสวรรค์ เพ็ญศรี ยาว 70 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 14 ข้อ 3
7. โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
นายสัมฤทธิ์ ดีหามแห
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
นายสัมฤทธิ์ ดีหามแห ยาว 228 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 14 ข้อ 1

จานวน

38,500 บาท

จานวน

44,550 บาท

จานวน

38,500 บาท

จานวน

125,400 บาท
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8. โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
จานวน
นายหนู เกงชัยภูมิ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากที่
นายหนู เกงชัยภูมิ ยาว 59 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 16 ข้อ 6
9. โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
จานวน
นายอรวรรณ กางสูงเนิน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
นายอรวรรณ กางสูงเนิน ยาว 130 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 14 ข้อ 2
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกลู ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วตาบลโนนกอก เช่นค่าดูดสิ่งปฏิกลู รือ้ สิ่งปฏิกงู รางระบายน้าหรือสิ่งปฏิกลู อื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู
- เป็นไปตามพระราชบัญยญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ งการกาจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0820.2/ว1187
ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรือ่ ง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32,450 บาท

71,500 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่นๆ
1. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตาบลโนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตาบลโนนกอก ให้แก่ ประชาชน
เยาวชน จานวน 10 หมู่บ้าน สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดสถานที่
ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนกอก หน้าที่ 66 ข้อที่ 30
2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนตาบลโนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนตาบลโนนกอก
สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสินค่าอาหาร
ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 119 ข้อที่ 5

รวม
รวม
รวม

675,000 บาท
675,000 บาท
625,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

55,000 บาท
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3. โครงการแข่งขันกีฬาผู้นาสัมพันธ์
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาผู้นาสัมพันธ์ตาบลโนนกอก สาหรับเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล
ของรางวัล และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 66 ข้อที่ 31
4. โครงการแข่งขันกีฬาพืน้ บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาพืน้ บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 ตาบลโนนกอก
สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร
ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.B2703
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่ เติมครัง้ ที่ 5 หน้าที่ 22 ข้อที่ 1
5. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "โนนกอกคัพ"
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.โนนกอก สาหรับเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์กฬี า
ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 65 ข้อที่ 28

จานวน

40,000 บาท

10,000 บาท

50,000 บาท
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6. โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลตาบลโนนกอก
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลตาบลโนนกอก สาหรับเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า ค่าจัดสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล
และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 2 ข้อที่ 3
7. ส่งทีมกีฬา อบต.โนนกอก เข้าร่วมแข่งขัน
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งทีมกีฬา อบต.โนนกอก เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 ส.ค.
2547 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ ยในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 66 ข้อที่ 29
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุกฬี า
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์กฬี า สาหรับทาการฝึกซ้อม และทาการแข่งขัน
กีฬาให้กบั ประชาชนตาบลโนนกอก หมู่ที่ 1-10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

20,000 บาท

250,000 บาท

50,000 บาท
50,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
1. โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปัน้ พระครูเกษมธรรมโฆษิต หมู่ 2
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีฉลองรูปปัน้ พระครูเกษมธรรมโฆษิต บ้านกเจ่า หมู่ที่ 2
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลาดับที่ 4
2. โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปัน้ หลวปูผุ า บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีฉลองรูปปัน้ หลวงปูผุ า บ้านเมือลกลาง หมู่ที่ 1
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลาดับที่ 1
3. โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษาประจาปี 2563
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 25

รวม
รวม
รวม

248,000 บาท
248,000 บาท
248,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

25,000 บาท
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4. โครงการจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีเทศมหาชาติชาดก บ้านสระ หมู่ที่ 10
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 50 ลาดับที่ 19
5. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปูบุ ้านตาบลโนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปูบุ ้านตาบลโนนกอก หมู่ที่ 1-10
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 15
6. โครงการจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1,9
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 และ
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 14

จานวน

23,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

3,000 บาท
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7. โครงการจัดงานประเพณีราบวงสรวงท่าศาล หมู่ที่ 10
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงท่าศาล บ้านสระ หมู่ที่ 10
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 50 ลาดับที่ 17
8. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงตาบลโนนกอก และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่
จาเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 51 ลาดับที่ 22
9. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 13

จานวน

8,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

8,000 บาท
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10. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ที่ 4
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ที่ 4
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 47 ลาดับที่ 7
11. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระประธาน 3 ปรางค์ หมู่ 3
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระประธาน 3 ปรางค์ บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 52 ลาดับที่ 26
12. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระภูกระแต หมู่ที่ 2
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้าพระภูกระแต บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ลาดับที่ 3

จานวน

8,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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13. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ารอยพระบาท หมู่ที่5
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสรงน้ารอยพระบาท บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่5
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 48 ลาดับที่ 9
14. โครงการจัดงานรดน้าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 47 ลาดับที่ 5
15. โครงการจัดงานประเพณีราบวงสรวงศาลมะนาว หมู่ที่10
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีราบวงสรวงศาลมะนาว บ้านสระ หมู่ที่ 10
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจัดงานตามโครงการทีจ่ ดั ขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.
2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.
2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 16

จานวน

8,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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16. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการจัดงาน
พระไกรสิงหนาทและงานสืบสานตานานสาวบ้านแต้ โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ประดับผ้า
จัดนิทรรศการออกร้าน ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่วัฒนธรรมและนาสินค้าของดี
ในตาบลออกร้านเพือ่ จาหน่ายในงานสืบสานตานานสาวบ้านแต้ ค่าอาหาร ค่าน้าดื่ม
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีจ่ าเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 2 ข้อที่ 2

50,000 บาท

104

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในทีท่ าการ อบต.โนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถภายในทีท่ าการ อบต.โนนกอก
ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 4.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า 25 ข้อที่ 63
2. โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์บ้านเปือย หมู่ที่ 4
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง
11 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า 15 ข้อ 32
3. โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมลาห้วยยางภายในทีท่ าการ อบต.โนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารหอประชุมลาห้วยยางภายในทีท่ าการ อบต.โนนกอก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 66 เมตร สูง 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที5่
หน้า 25 ข้อ63
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฌาปนสถาน บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฌาปนสถาน บ้านโนนเห็ดไคล
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า18 ข้อ40

รวม
รวม
รวม

8,017,779 บาท
8,017,779 บาท
8,017,779 บาท

จานวน

373,000 บาท

จานวน

424,000 บาท

จานวน

346,000 บาท

จานวน

168,000 บาท
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิม บ้านนายทองทับ พรมมาศ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5
จากถนน คสล.เดิม - บ้านนายทองทับ พรมมาศ ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว
195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า17 ข้อ38
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สายบ้านนายดาวไหล
พันธ์ชาลี - ทีน่ ายสุระ แก้วเมืองกลาง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1สายบ้าน
นายดาวไหล พันธ์ชาลี - ทีน่ ายสุระ แก้วเมืองกลาง
ช่วงที1่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที2่ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตทัง้ 2 ช่วงไม่น้อย
กว่า131.5 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า 26 ข้อ 66
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสมจิตร
นามโพธิ์ - นายบุญเลิศ สีหนาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที่ 7 จากบ้านนาย
สมจิตร นามโพธิ์ - บ้านนายบุญเลิศ สีหนาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า21 ข้อ50

จานวน

491,000 บาท

จานวน

64,000 บาท

จานวน

54,500 บาท
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เริม่ จากบ้าน
นายโชคปราณี เสนาหมื่น - ทีน่ านางสุพฒ
ั นา ปีมะนาว
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2
เริม่ จากบ้านนายโชคปราณี เสนาหมื่น - ทีน่ านางพัฒนา ปีมะนาว ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่นน้อยกว่า
972 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 8 ข้อ 3
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เริม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึงบ้านนายวิสุทธิ์ สุขสนิท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เริม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึงบ้านนายวิสุทธิ์ สุขสนิท ขนาดกว้าง
2.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่นน้อยกว่า
24 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติมฉบับที่ 6
หน้าที่ 8 ข้อที่ 2
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เริม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึงบ้านนางพันธ์ คุณธรรม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง
หมู่ที่ 1เริม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึงบ้านนางพันธ์ คุณธรรม ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า
66 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแลงฉบับที่ 5

จานวน

499,000 บาท

จานวน

11,600 บาท

จานวน

32,800 บาท

หน้า 26 ข้อ 65
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11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1

จานวน

20,000 บาท

จานวน

499,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

เริม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึงบ้านนายอ่วง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เริม่ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถึงบ้าน นายอ่วง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่นน้อยกว่า 40 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า9 ข้อ17
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สระ หมู่ที่ 10
เริม่ จากบ้านนายเม็ด วังสระ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 10
เริม่ จากบ้านนายเม็ด วังสระ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 215 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 967.50 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 13 ข้อ 13
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 10 เริม่ จาก
บ้านนายสมาน เกงชัยภูมิ - บ้านนายวัน จิตว่อง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 10
เริม่ จากบ้านนายสมาน เกงชัยภูมิ - บ้านนายวัน จิตว่อง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่นน้อยกว่า 90 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า12 ข้อ 12
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14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 6

จานวน

499,000 บาท

จานวน

499,000 บาท

จานวน

39,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 6
เริม่ จากถนน คสล.เดิม-ทีน่ างสมศรี ชานาญ ขนาดกว้าง 4.50 เมตรยาว 215 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 967.50 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 10 ข้อ 6
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 8
เริม่ จากบ้านนายคาวี กงชัยภูมิ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 8
เริม่ จากทีน่ ายคาวี กงชัยภูมิ ขนาดกว้าง 4.50 เมตรยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่นน้อยกว่า 967.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบกรม
ทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า22 ข้อ51
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 เริม่ จาก
ถนนคอนกรีตเดิม -บ้านนายสมชาย แก้วเมืองกลาง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เริม่ จากถนนคอนกรีตเดิม -บ้านนายสมชาย แก้วเมืองกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่นน้อยกว่า 78 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า 10 ข้อ18
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17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 เริม่ จาก

จานวน

94,000 บาท

จานวน

499,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

บ้านนายสุทิน เสนาหมื่น - บ้านนายพานิชย์ พันธ์ยาง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เริม่ จากบ้านนายสุทิน เสนาหมื่น - บ้านนายพานิชย์ พันธ์ยาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร
รายละเอียดปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้
ฐาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5 หน้าที่9 ข้อ 16
18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3
เริม่ จากถนน คสล.เดิม - บ้านนายบุญส่ง โคตรโนนกอก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3
เริม่ จากถนน คสล.เดิม - บ้านนายบุญส่ง โคตรโนนกอก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า 14 ข้อ28
19. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกทับคอนกรีตเดิม บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นางทวีพร ขวกเขียว -บ้านนางปรียา บุราณ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกทับคอนกรีตเดิม บ้านโนนสุขสันต์
หมู่ท9ี่ จากบ้านนางทวีพร ขวกเขียว -บ้านนางปรียา บุราณ
ช่วงที1่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 79 เมตร
ช่วงที2่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า 23 ข้อ55
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20. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกทับคอนกรีตเดิม บ้านสระ หมู่ทึ่ 7 จากบ้านนายคาปอง

จานวน

360,000 บาท

จานวน

231,000 บาท

จานวน

231,000 บาท

จานวน

337,000 บาท

วิญญายงค์ -บ้านนายเพิม่ สุข อิ่มอารมย์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกทับคอนกรีตเดิม บ้านสระ หมู่ทึ่ 7
จากบ้านนายคาปอง วิญญายงค์ -บ้านนายเพิม่ สุข อิ่มอารมย์ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพนื้ ทีอ่ แสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 10 ข้อ 8
21. โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที่ 8 บริเวณทีน่ านายพรมจันทร์ บัวสระ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที่ 8
บริเวณทีน่ านายพรมจันทร์ บัวสระขนาดกว้าง 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร
จานวน 2 ช่องทาง รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 11 ข้อ 9
22. โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที่ 8 บริเวณทีน่ านายชาติชาย โยชัย
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที่ 8 บริเวณทีน่ านายอภิชาติ โยชัย
ขนาดกว้าง 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร จานวน 2 ช่องทาง
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบทกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 11 ข้อ 10
23. โครงการก่อสร้างผนังกันน้าเซาะทีส่ าธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 6
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันน้าเซาะทีส่ าธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ
ขนาดยาวข้างล่ะ 28 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 9 ข้อ 5
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24. โครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล บ้านเปือย หมู่ที่ 4

จานวน

273,000 บาท

จานวน

499,000 บาท

จานวน

121,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังประปาบาดาล บ้านเปือย หมู่ที่ 4 ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 6.00 เมตร ขนาดบรรจุน้า 2,500 ลิตร
จานวน 2 ถัง รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอ กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 9 ข้อ 4
25. โครงการติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน
บ้านสระ หมู่ที่ 7 จานวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด
เพือ่ จ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งเครือ่ งสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มละ 7 คน บ้านสระ หมู่ที่ 7 จานวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด รายละเอียด
ตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6
หน้า 10 ข้อ 7

26. โครงการถมดินทีส่ าธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ หมู่ท6ี่
เพือ่ จ่ายเป็นค่าถมดินทีส่ าธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่6 ด้านทิศเหนือ
ด้านทิศใต้ยาว 24 เมตร ด้านทิศตะวันออกยาว 24 เมตร ด้านทิศตะวันตก
ยาว 16 เมตร ลึก เฉลี่ย 4.00เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า20 ข้อ46
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27. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9

จานวน

84,000 บาท

จานวน

127,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

เริม่ จากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เริม่ จากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 171 ลบ.ม
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
หน้า 12 ข้อ 11
28. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
เริม่ จากทีน่ านายอาคา ลอยเมืองกลาง - ทีน่ านายณรงค์ หาเมืองกลาง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เริม่ จากทีน่ านายอาคา ลอยเมืองกลาง - ทีน่ านายณรงค์
หาเมืองกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 258 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ
รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า 23 ข้อ54
29. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล
หมู่ที่ 5 เริม่ จากทีน่ านายประสิทธิ์ งามเขียว
เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 เริม่ จากทีน่ านายประสิทธิ์ งามเขียว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า19 ข้อ44
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30.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 10

จานวน

178,900 บาท

จานวน

462,000 บาท

จานวน

99,979 บาท

เริม่ จากทีน่ านายบุญเพ็ง นอกสระ - ทีน่ านายอนุสิทธิ์ โพธิไ์ ฮ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
บ้านสระ หมู่ที่ 10 เริม่ จากทีน่ านายบุญเพ็ง นอกสระ - ทีน่ านายอนุสิทธิ์ โพธิไ์ ฮ
โดยทาการขึ้นรูปถนนใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย
0.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. พร้อมทาการลงหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 162.50 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ รายละเอียดตามแบบ
อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า24 ข้อ57
31.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1
เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรบ้านเมืองกลาง
หมู่ที่ 1
จุดที่1 เริม่ จากทีน่ ายเหลา ศรีเมืองกลาง - ทีน่ านายสวาสดิ์ แก้วเมืองกลาง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
จุดที่2 เริม่ จากทีน่ านายเลื่อน เกาะม่วง - ทีน่ านายฝั่น หมวดเมืองกลาง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,165 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่3 เริม่ จากลาห้วยอีเลิศ - ทีน่ านายหนูตัน แก้วเมืองกลาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ยาว1,171 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันทัง้ สามจุดไม่น้อยกว่า
937.63 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า11 ข้อ 20
32. โครงการปรับพืน้ ทีร่ าชพัสดุโรงเรียนบ้านเมืองกลางเก่า บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการใช้รถขุดตักของ อบต.โนนกอก ทาการปรับทีร่ าชพัสดุ
โรงเรียนเก่าบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
หน้า23 ข้อ56
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

95,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

95,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

ค่าเบีย้ ประชุม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลโนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 ก.ค.2548 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น
โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราช
กุศลในวันสาคัญต่างๆ และกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ตามที่ อบต.จัดขึ้น
โดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วยค่าปูายโครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าซื้อพันธุไ์ ม้
ค่าวัสดุในการเพาะชากล้าไม้และค่าวัสดุอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
พ.ค.2541 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
ส.ค.2555 เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนกอก หน้าที่ 115 ข้อที่ 3
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โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

จานวน

20,000 บาท

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีโดยมีค่าใช้จา่ ยประกอบด้วยค่าปูายโครงการ ค่าน้าดื่ม
ค่าซื้อพันธุไ์ ม้ ค่าวัสดุในการเพาะชากล้าไม้และค่าวัสดุอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.6/ว
1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 18 ข้อที่ 1
ค่าใช้สอย
วัสดุการเกษตร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุพ์ ชื ถุงเพาะพันธุก์ ล้าไม้

จานวน

20,000 บาท

ดินปลูกต้นไม้ ปุย๋ พันธุส์ ัตว์ปีกและสัตว์น้า และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ดั เป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

รวม

22,908,069 บาท

งบกลาง

รวม

22,908,069 บาท

รวม

22,908,069 บาท

จานวน

309,495 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

16,100,400 บาท

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ 0809.5/ว 10 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กบั พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.โนนกอก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ประกันสังคม ที่ ชย 0030.4/ว 815 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 เรือ่ ง การชาระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ประกันสังคม ที่ ชย 0030.4/ว 854 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2561 เรือ่ ง การชาระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจาปี 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน
(พรบ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯพ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรือ่ ง แจ้งแนวทางการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ประจาปี 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ข้อที่ 5
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เบีย้ ยังชีพคนพิการ

จานวน

5,568,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

442,230 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพคนพิการตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯพ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 ,2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ยังชีพให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 59 ข้อที่ 7
เบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯพ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 59 ข้อที่ 7
สารองจ่าย
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถนุ ายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0820.3/
ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1022
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.4/ว
1656 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2563
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพือ่ ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างทีป่ ระสบอันตราย เจ็บปุวย

จานวน

30,000 บาท

จานวน

277,944 บาท

ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แก่นายจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง อบต.โนนกอก
ทีป่ ระสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แก่นายจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 44) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินพิเศษกรณีพนักงานส่วนตาบลผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่
ความตาย พ.ศ.2561
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังส์อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังส์อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่
22 เมษายน 2562
เงินสมทบกองทุนเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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