
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอก

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอกอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอกจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,740,503.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,269,460.38 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,203,164.35 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 16 โครงการ รวม 526,176.32 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 52,930,059.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 152,796.82 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 266,893.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 132,814.55 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 221,820.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,693,633.93 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 30,462,101.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 46,761,601.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 16,726,620.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,450,019.20 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,332,714.82 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,817,432.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,434,815.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,778,750.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 6,257,883.82 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอก
อําเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 84,710.00 79,942.37 72,710.00 16.49 % 84,700.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 60,297.84 57,376.45 52,260.00 15.19 % 60,200.00

     ภาษีป้าย 0.00 5,200.00 4,478.00 5,000.00 4.00 % 5,200.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 3,660.00 11,000.00 2,600.00 38.46 % 3,600.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 153,867.84 152,796.82 132,570.00 153,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 227,780.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 600.00 720.00 450.00 11.11 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 15,700.00 10,152.00 16,000.00 -1.88 % 15,700.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,150.00 % 170,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 4,000.00 5,000.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 20,050.00 15,900.00 18,550.00 -13.75 % 16,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 8,900.00 7,150.00 8,800.00 1.14 % 8,900.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 123.00 191.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 49,373.00 266,893.00 47,800.00 216,250.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 3,900.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ดอกเบีย 0.00 169,709.74 128,914.55 60,000.00 182.83 % 169,700.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 3,140.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 169,709.74 132,814.55 65,640.00 172,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 42,500.00 16,000.00 20,000.00 112.50 % 42,500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 114,500.00 205,820.00 20,000.00 460.00 % 112,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 157,000.00 221,820.00 40,000.00 154,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 351,099.00 280,583.56 0.00 100.00 % 351,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,685,815.16 9,243,439.44 4,103,000.00 111.69 % 8,685,800.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 4,128,950.35 4,022,735.09 8,582,000.00 -51.89 % 4,128,900.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 59,518.91 40,023.97 42,000.00 41.67 % 59,500.00

     ภาษีสุรา 0.00 2,140,673.68 2,175,590.21 1,925,000.00 11.20 % 2,140,600.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 4,604,606.74 5,242,916.41 2,620,000.00 75.75 % 4,604,600.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 71,912.99 105,942.41 48,500.00 58.14 % 76,700.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 72,780.39 67,791.29 108,600.00 -33.06 % 72,700.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 924.83 10,684.55 850.00 17.65 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 530,322.00 502,472.00 511,000.00 3.78 % 530,300.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 1,319.20 1,455.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,647,923.25 21,693,633.93 17,940,950.00 20,651,100.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 13,590,195.00 30,462,101.00 31,889,790.00 6.53 % 33,973,222.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 13,590,195.00 30,462,101.00 31,889,790.00 33,973,222.00

รวมทุกหมวด 0.00 34,768,068.83 52,930,059.30 50,116,750.00 55,320,972.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอก
อําเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,320,972 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,330,402 บาท
งบบุคลากร รวม 5,709,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,567,420 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
ประเภทเงินเดือนรายเดือน ของนายก อบต. รองนายก อบต.และ
เลขานุการนายก อบต. ตังไว้  514,080  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบิรหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
2) หนังสือที มท. 0809.7/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต. รองนายก อบต
.      ตังไว้  42,120  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผน
งาน บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบิรหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
2) หนังสือที มท. 0809.7/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. ตังไว้  42,120
  บาท     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบิรหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
2) หนังสือที มท. 0809.7/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,480 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. ตังไว้  86,480
  บาท   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบิรหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
2) หนังสือที มท. 0809.7/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,882,620 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
โนนกอก       ตังไว้  1882,620  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ของประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏ
ในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบิรหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
2) หนังสือที มท. 0809.7/ว 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,142,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,685,880 บาท
ปรเภท  เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   ตังไว้  1,685,880  บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  สํานักปลัด ดังนี
1.ปลัด อบต.                                                 
2.หัวหน้าสํานักปลัด                                      
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              
4.นักทรัพยากรบุคคล                                                   
5.เจ้าพนักงานธุรการ          
6.นักตรวจสอบภายใน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารทัวไป  (00111)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)  หนังสือที มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์  2559  เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต.เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที 5)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,200 บาท
ประเภท เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 10,200 บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินค่ารบพิเศษ ทีพนักงานส่วนท้องถินพึงได้รับตามสิทธิทีเป็นการ
เฉพาะตัว เช่น เงินช่วยเหลือเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัว
ไป (00111) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0312-ว1442 ลงวันที 27
 ธันวาคม 2544 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง ตังไว้  210,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งของ ปลัด อบต. และนักบริหารงาน อบต. ดังนี  
1. เงินประจําตําแหน่ง ปลัด อบต.และนักบริหารงาน อบต. ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ คําสัง และหนังสือสังการกําหนด จํานวน 126,000  บาท  
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนของ ปลัด อบต. จํานวน 84,000 บาท  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารทัวไป  (00111)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)  หนังสือที มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์  2559  เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต.เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที 5)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,149,000 บาท
ปรเภท  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  ตังไว้ 1,149,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสํานัก
ปลัด ดังนี 
1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                   
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                     
4.พนักงานขับรถยนต์   2 ตําแหน่ง                      
5.นักการภารโรง (ทัวไป)   2 ตําแหน่ง                  
6.แม่บ้าน                              
                                     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารทัวไป  (00111)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก,จ., กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 87,260 บาท
ประเภท  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตังไว้  87,260
  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้าง  สํานักปลัด  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารทัวไป  (00111)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก,จ., กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,477,742 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 270,000 บาท
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 270,000 บาท  แบ่งตามรายการ ดังนี
1. ค่าตอบแทนกรรมการในการเลือกตัง ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตังท้องถิน และกรรมการอืนๆ ที
สามารถจ่ายได้ ตลอดจนค่าอาหารสําหรับข้าราชการ พนักงานและเจ้า
หน้าทีของรัฐทีมาช่วยปฏิบัติงานเลือกตังท้องถิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีอาจ
เกิดขึนได้ ในการเลือกตังท้องถิน ฯลฯ ทีครบวาระหรือเลือกตังแทน
ตําแหน่งทีว่าง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงาน และลูกจ้าง ตังไว้ 20,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงาน และลูกจ้าง อบ
ต.
3. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ตาม
สิทธิทีได้รับการประเมิน และตามทีกฎหมายกําหนดให้จ่ายได้ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110
) งาน บริหารทัวไป (00111)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อันเป็นกรณีพิเศษ มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ของสํานักปลัด  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารทัวไป  (00111)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารทัวไป  (00111)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที  18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ 257 ลงวันที 
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ค่าใช้สอย รวม 1,017,742 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
ปรเภท  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 150,000 บาท  ตาม
รายการ ดังนี 
1. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซัก
ล้าง ค่าปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายการวางสายอินเตอร์เน็ต ของ อบต
. ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตังไว้ 100,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารทัวไป  (00111)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรืองการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
ประเภท  รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้  80,000
  บาท  เพือจ่ายตามรายการดังนี 
1. ค่ารับรองสําหรับคณะตรวจเยียม ตรวจการปฏิบัติ การประชุมสภาท้อง
ถิน การประชุมบางครังที อบต.จัดเป็นบางครังคราว จํานวน 30,000
 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  จํานวน 50,000
 บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  (00110)  งาน  บริหารทัวไป  (00111)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 100,000 บาท เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนในการเดินทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัว
ไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน จํานวน 397,742 บาท
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน ตังไว้ 397,742 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน ค่าจัดประชุม ค่าใช้จ่ายจัดตังศูนย์
ประสานงานการเลือกตัง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์ ค่า
บัตรเลือกตัง ค่าพิมพ์รายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์คู่
มือ ระเบียบ กฎหมายเกียวกับการเลือกตัง ฯลฯ ทีคราบวาระ หรือเลือกตัง
แทนตําแหน่งทีว่าง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 20,000 บาท
ประเภท การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนา  ตัง
ไว้ 20,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการ
จัดทําแผนพัฒนา  ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี

จํานวน 20,000 บาท

ประเภท การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี  ตังไว้ 20,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี  ตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
ศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก อบต. และ
พนักงานลูกจ้าง อบต.โนนกอก

จํานวน 150,000 บาท

ประเภท ศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก อบ
ต. พนักงานและลูกจ้าง อบต.โนนกอก ตังไว้ 150,000 บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต.โนนกอก ตังจ่ายจาก เงินอุด
หนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงและรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110
) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยปฏิบัติตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี
1) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สิน
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ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิง
ของต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตะแกรงเอกสาร ธงตรา
สัญลักษณ์ นําดืมไว้บริการประชาชนทีมาติดต่อราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110
) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ถ้วยชาม แก้วนํา นํายาถูพืน นํายาล้างจาน ไม้กวาด คูลเลอร์ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110
) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี หัวเทียน ฯลฯ
 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงสําหรับรถยนต์ รถตัดหญ้าทีปฏิบัติงานในภารกิจ
ของ อบต. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์งาน
ของ อบต. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครืองปรินเตอร์ แผ่นดิสก์ เมาท์ ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110
) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของทีทํา
การ อบต. โนนกอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหาร
ทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์ของทีทําการ อบต. โนนกอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนกอก ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัว
ไป (00110) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
ประเภท ค่าบริการคู่สายอินเตอร์เน็ตสํานักงาน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าคู่สายอินเตอร์
เน็ตรายเดือนของทีทําการ อบต. โนนกอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนกอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (1000) ปรากฏในแผน
งาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 102,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือ จัดหาเครืองปรับอากาศ จํานวน 55,900 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน ตังไว้  55,900  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดจ้าง เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง พร้อมติดตังให้เรียบ
ร้อย จํานวน 2 เครือง (ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ์)  ดังนี 
1. เครืองปรับอากาศ แบบติดฝาผนัง ไม่น้อยกว่า 15,000 BTU 
2. เครืองปรับอากาศ แบบติดฝาผนัง ไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัว
ไป (00110) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือ จัดหาเครืองคอมเพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหา เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง (ราคากลางจากกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัว
ไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
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จัดซือ จัดหาเครืองปรินเตอร์ จํานวน 17,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 17,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหา เครืองปรินเตอร์ เลเซอร์ ชนิดสี จํานวน 1 เครือง (ราคากลาง
จากกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัว
ไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ เอกชน หรือหน่วยงานอืนใน
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตังไว้ 40,000 บาท ตามรายการ ดังนี
1. อุดหนุนโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ จัด
จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านบัว  จํานวน 20,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานศูนย์การจัดซือ จัดจ้าง ของท้องถินระดับอําเภอ  
2. อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญ งานรัฐพิธีต่าง ๆ ของทีว่าการอําเภอ
เกษตรสมบูรณ์  จํานวน  20,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญต่างๆ ของทีว่าการอําเภอเกษตรสมบูรณ์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารทัว
ไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ 2559

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:41:35 หน้า : 11/71



งานบริหารงานคลัง รวม 2,335,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,879,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,879,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 967,200 บาท
ประเภท  เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้  967,200  บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน กองคลัง ดังนี
1. นักบริหารงานคลัง                                             
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. เจ้าพนักงานพัสดุ
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                            
                     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารงานคลัง (00113)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)  หนังสือที มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์  2559  เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต.เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที 5)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง   ตังไว้  42,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง  ทีมีสิทธิได้รับตาม ระเบียบ คํา
สัง และหนังสือสังการกําหนดตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป  (00110)  งาน  บริหารงานคลัง  (00113)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)  หนังสือที มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์  2559  เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต.เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที 5)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 194,220 บาท
ประเภท  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตังไว้  194,220  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารงานคลัง  (00113)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)  หนังสือที มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์  2559  เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต.เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที 5)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,660 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง  ตังไว้  624,660  บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานพัสดุ
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110
)  งาน  บริหารคลัง  (00113)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิน พ.ศ 2542 เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขทีเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,360 บาท
ประเภท  เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้  51,360  บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ คํา
สัง หนังสือสังการ เรือง การให้พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  (00110)  งาน  บริหารงานคลัง  (00113)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิน พ.ศ 2542 เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขทีเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ตังไว้  80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ดังนี
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างของ อบต.หรือ
เพือเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดอืน ๆ ที อบต.ออกคําสัง และมี
ระเบียบการเบิกจ่ายทีกําหนดไว้  จํานวน  50,000  บาท
2. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณี
พิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน  พนักงานจ้าง ตามสิทธิทีได้รับ
การประเมิน และตามทีกฎหมายกําหนดให้จ่ายได้  จํานวน  30,000
  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัว
ไป (00110) งาน บริหารงานคลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อันเป็นกรณีพิเศษ มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110)  งาน  บริหารงาน
คลัง  (00113)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110)  งาน  บริหารงาน
คลัง  (00113)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที  18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ 257 ลงวันที

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ประเภท  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110
) งาน บริหารงานคลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
ประเภท  รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้  5,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่ารับรองสําหรับต้อนรับคณะตรวจเยียมและตรวจการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารงานคลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 9) พ.ศ
. 2553
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี  ตังไว้  100,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาระวางทีดิน และเอกสารสิทธทีดิน เพือประกอบการ
จัดทําแผนทีภาษี ค่าจ้างจัดทําแบบขยายบล็อค ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110)  งาน  บริหาร
งานคลัง  (00113)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที  18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ 257 ลงวันที
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  30,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบีย
เลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  (00110)  งาน  บริหารงานคลัง  (00113)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้  15,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินอืน ๆ เช่น เครือง
คอมพิวเอตร์ เครืองปรินเตอร์  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00110)  งาน  บริหารงาน
คลัง  (00113)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สิน

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิง
ของต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตะแกรงเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ใบ
เสร็จรับเงินประเภทต่าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารงาน
คลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครืองปรินเตอร์ แผ่นดิสก์ เม้าท์ และ
อุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารงาน
คลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์  ตังไว้  10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งไปรษณีย์ในการประกาศสอบราคา ประกวด
ราคา หรือส่งพัสดุลงทะเบียนต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารงาน
คลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 45,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  ตังไว้  6,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เก้าอีสํานักงาน  จํานวน  3  ตัว เพือใช้ในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110
) งาน บริหารงานคลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหา เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง (ราคากลางจากกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหารงาน
คลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
จัดซือ จัดหาเครืองปรินเตอร์ จํานวน 9,600 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 9,600 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหา เครืองปรินเตอร์ เลเซอร์ ชนิดขาวดํา จํานวน 1 เครือง (ราคา
กลางจากกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัวไป (00110) งาน บริหาร
งานคลัง (00113) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,323,700 บาท
งบบุคลากร รวม 810,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 810,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 251,820 บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตังไว้  251,820 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฏในแผนงาน แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120
) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือ ที มท 0809/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบอกจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,280 บาท
ประเภท เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 5,280 บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินค่ารบพิเศษ ทีพนักงานส่วนท้องถินพึงได้รับตามสิทธิทีเป็นการ
เฉพาะตัว เช่น เงินช่วยเหลือเพือการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120
) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0312-ว1442 ลงวันที 27
 ธันวาคม 2544 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 486,600 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้ 486,600 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนี  
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. พนักงานขับรถบรรทุกนํา
3. คนงานประจํารถนํา  2  ตําแหน่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน (00120) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที 0809.5/ว 36 ลงวันที 26
 สิงหาคม 2558

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:41:35 หน้า : 18/71



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,000 บาท
ประเภท เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้ 67,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ทีปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน แผนงาน การรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที 0809.5/ว 36 ลงวันที 26
 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 513,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่า
เบียเลียงสําหรับสมาชิก อปพร. หรือผู้ทีได้รับการแต่งตังมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที ในกิจกรรมที อบต.จัดขึน หรือตามคําสังของ อบต. ทีให้ไป
ปฏิบัติหน้าทีเวร-ยาม จุดตรวจหรือชุดคอยเหตุเป็นบางครัง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2558 ลงวันที 7 เมษายน 2558 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 358,000 บาท
ประเภท  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 358,000 บาท  แบ่งตาม
รายการ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาเฝ้าเวร ยาม รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของ อบต
.(เฝ้าสํานักงาน อบต. โรงสูบนําประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเมืองกลาง
และบ้านสระ หมู่ 10 และเฝ้ารักษารถแบ็คโฮ) จํานวน 218,000 บาท
2. ค่าเปลียนถ่ายนํายาถังดับเพลิงทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.โนนกอก ตังไว้ 140,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน รักษาความสงบภาย
ใน (00120) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาล  ปี
ใหม่  ตังไว้ 30,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผน
งาน รักษาความสงบภายใน (00120) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน พ.ศ. 2557

อบรมหลักสูตรส่งเสริมให้ความรู้เพือเพิมประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร. 
ตําบลโนนกอก

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เพือเพิมประสิทธิภาพและศักยภาพ อป
พร. ตังไว้ 50,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผน
งาน รักษาความสงบภายใน (00120) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสนาม จํานวน 25,000 บาท
ประเภท  วัสดุสนาม ตังไว้ 25,000 บาท  เพือจัดซือ จัดหาวัสดุทีใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กระบอง ไฟฉาย กรองไฟฟ้าเรือง
แสง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน รักษาความ
สงบภายใน (00120) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3532 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,507,540 บาท
งบบุคลากร รวม 3,056,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,056,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,839,300 บาท
ประเภท  เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้  1,839,300 บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ในกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน 629,160 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏ
ในแผนงาน การศึกษา (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
เงินเดือนข้าราชการครู ตังไว้ 1,210,140 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ระบุวัตถุประสงค์ (2000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210
) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังที มท 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้  42,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง  นักบริหารการศึกษา  ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ  คํา
สัง  และหนังสือสังการกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งาน บริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังที มท 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,071,720 บาท
ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้  1,071,720 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติ
งานในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แบ่งเป็น ดังนี
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 6 ตําแหน่ง เป็นเงินจํานวน 752,880 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (1000)ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)  
2. ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 ตําแหน่ง เป็น
เงิน  จํานวน 318,840 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (2000) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 103,920 บาท
ประเภท  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  ตัง
ไว้             103,920 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ทีปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ประเภท  ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ตังไว้  50,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษ  ให้กับพนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  ตามสิทธิทีได้รับการประเมิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏ
ในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้  10,000 บาท  เพือจ่าย
เป็น   ค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)  

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
ประเภท  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  60,000 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน  ค่าเย็บหนังสือ  และค่าเข้าปก
หนังสือ  ฯลฯจํานวน  60,000  บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท  รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้  30,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองสําหรับต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
เยียม ตรวจการปฏิบัติงาน การรับรองด้านกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  30,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบีย
เลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผน
งานบริหารการศึกษา  (00210)  งาน บริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ของ อบต. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  (00210)  งาน  บริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00210)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
ประเภท  ค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  25,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิง
ของต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตะแกรงเอกสาร ไม้บัน
ทัด ยางลบ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ
. 2553 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้  25,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือถ้วยชาม แก้วนํา นํายาถูพืน นํายาล้างจาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ
. 2553

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  30,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
จัดหา เช่น หมึกเติมเครืองปรินเตอร์ แผ่นดิสก์และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ
. 2553

งบลงทุน รวม 140,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือ จัดหาเก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหาเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศึกษา (00210) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2560

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:41:35 หน้า : 24/71



จัดซือ จัดหาตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 6,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตังไว้  6,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหาตู้เก็บเอกสารเหล็ก จํานวน 1 หลัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนกอก  (ราคาตามท้องตลาด)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
จัดซือ จัดหาโต๊ะทํางาน จํานวน 35,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตังไว้  35,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหาโต๊ะทํางาน จํานวน 5 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) ของศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก อบต.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2560
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊ะ  ตังไว้  30,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน  1
  เครือง (ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210
) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  ทังนีจะโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
เครืองพิมพ์ เลเซอร์ ชนิดขาวดํา จํานวน 9,600 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตังไว้  9,600  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหาเครืองพิมพ์ เลเซอร์ชนิดขาวดํา จํานวน 1 เครือง (ราคากลาง
จากกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งาน บริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างศาลาพร้อมพระพุทธรูป จํานวน 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ศาลาพร้อมพระพุทธรูป ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา (00210) งาน บริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,587,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 681,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
ประเภท ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก ตัง
ไว้ 80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 25,000 บาท
ประเภท จัดงานวันเด็ก  ตังไว้  25,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน (00212) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556 
ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก จํานวน 420,000 บาท
ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก  ตัง
ไว้  420,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา 00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
ประเภท จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ตังไว้  5,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียน (00212) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556 
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จัดทําชันวางรองเท้า จํานวน 6,000 บาท
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดทําชันวางรองเท้า  ตังไว้  6,000 บาท  เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําชันวางรองเท้าสําหรับห้องเรียนทีเพิมขึน      ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน (00212) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556 
ติดมุ้งลวดอาคารเรียนหลังใหม่ จํานวน 50,000 บาท
ประเภท โครงการติดมุ้งลวดอาคารเรียนหลังใหม่  ตังไว้  50,000
  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดมุ้งลวดอาคารเรียนหลังใหม่ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556 
พัฒนาศักยภาพเสริมประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
ประเภท โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมประสบการณ์ของบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตังไว้  30,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ
พัฒนาศัยกภาพเสริมประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210
) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556 
พาน้องท่องโลกกว้าง จํานวน 20,000 บาท
ประเภท โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ตังไว้  20,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556 
เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
ประเภท โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ตังไว้ 30,000 เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210
) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556 
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ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
ประเภท โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างแรงจูงใจของเด็กเล็ก  ตัง
ไว้  15,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม
พัฒนาการสร้างแรงจูงในของเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17
 เมษายน  2556 

ค่าวัสดุ รวม 2,906,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,680,000 บาท
ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)  ตังไว้  1,680,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตําบลโนนกอก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏ
ในแผนงาน การศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  ทังนีจะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับงบประมาณจาก สถ.
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนยน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังือกรทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ามช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 896,000 บาท
ประเภท ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ตังไว้  896,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือ จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน การศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนยน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังือกรทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ามช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:41:35 หน้า : 29/71



วัสดุการศึกษา จํานวน 255,000 บาท
ประเภท วัสดุการศึกษา ตังไว้  255,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัด
หาวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ทังนี
จะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับงบประมาณจาก สถ.
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนยน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังือกรทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ามช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

วัสดุสนาม จํานวน 75,000 บาท
ประเภท วัสดุสนาม  ตังไว้  75,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดหาที
นอนสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210
) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ทังนีจะเบิกจ่ายก็ต่อ
เมือได้รับงบประมาณจาก สถ.
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนยน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังือกรทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ามช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
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งบลงทุน รวม 88,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือโทรทัศน์สี (จอแบน) จํานวน 72,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 72,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือ จัดหาโทรทัศน์สี (จอแบน) จํานวน 9 เครือง (ราคากลางจากกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) พร้อมติดตัง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงน การศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนยน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังือกรทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ามช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560

ครุภัณฑ์อืน
1. โครงการจัดซือโต๊ะญีปุ่น จํานวน 20 ตัว จํานวน 6,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์อืน  ตังไว้  6,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดหา
โต๊ะญีปุ่น จํานวน 20 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน การศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  ทังนีจะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับงบประมาณจาก สถ.
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนยน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังือกรทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ามช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
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2. จัดซือ จัดหาชันเก็บทีนอนและกระเป่า จํานวน 10,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์อืน  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดหา
ชันเก็บทีนอน และกระเป๋า (ราคาตามท้องตลาด) องศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน การศึกษา (00210) งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  ทังนีจะเบิกจ่ายก็ต่อเมือได้รับงบประมาณจาก สถ.
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนยน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังือกรทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ามช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

งบเงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,480,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือหน่วยงานอืนๆ ในกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามภารกิจถ่ายโอน ตังไว้ 2,480,000
 บาท เพืออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนทีตําบล
โนนกอก  ดังนี 
1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนทีตําบล
โนนกอก  จํานวน 2,380,000  บาท
2. อุดหนุนโครงการแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพืนทีตําบลโนนกอก  จํานวน 50,000 บาท 
3. อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพืนทีตําบลโนนกอก  จํานวน  50,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000) ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) งาน ระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือหน่วยงานอืนๆ ในกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์  ตังไว้ 60,000 บาท เพืออุดหนุนโรงเรียน
โนนกอกวิทยา  ดังนี 
1. อุดหนุนโครงการเพิมศักยภาพนักเรียนให้สามรถศึกษาต่อหรือวัดผล
ทางการศึกษาจากหน่วยงานอืนอย่างมีประสิทธิภาพ  จํานวน 25,000
 บาท
2. อุดหนุนโครงการพีสอนน้อง  จํานวน 35,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งาน ระดับมัธยมศึกษา  (00213)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,060,080 บาท
งบบุคลากร รวม 854,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 854,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 551,520 บาท
ประเภท  เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 2561
 จํานวน  551,520 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน  จํานวน  2 ตําแหน่ง  ดังนี
1. นักบริหารงานสาธารณสุข       
2. นักวิชาการสุขาภิบาล               
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือที มท. 0809.3/ว293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต. เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้  42,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข  ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ    คํา
สัง  และหนังสือสังการกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังที มท 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,360 บาท
ประเภท  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้  225,360 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงานในส่วนสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี 
1. พนักงานขับรถกู้ชีพ
2. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
ประเภท เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตังไว้ 36,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทีปฏิบัติ
งานในส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
)  ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

งบดําเนินงาน รวม 205,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้  20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษ  (โบนัส)ให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  พนักงานจ้าง  ตามสิทธิทีได้
รับการประเมิน  และตามทีกฎหมายกําหนดให้จ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรืองแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 125,200 บาท
ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังไว้ 125,200
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภท  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าล้างรูป  ค่าเย็บหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ 
ค่าเช่าทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (1000) ปรากฏในแผน
งาน สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221
) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรืองการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก จํานวน 30,000 บาท
ประเภท  รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ ตังไว้  30,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้าง ส่วน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏใน
แผนงาน สาธารณสุข (00220) งาน บริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข(00221) ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ประเภท  ค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ต่าง ๆ เช่นกระดาษ  ปากกา  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สังการ ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอบ วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,685,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ประเภท  ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  5,000 บาท  เพือเป็น
ค่าจ้างเหมาตรวจวัดคุณภาพนําเพือการอุปโภค บริโภค ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220
) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ จํานวน 528,000 บาท
ประเภท  ค่าจ้างเหมาพนักงานประจํารถกู้ชีพ  ตังไว้  528,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจํารถกู้ชีพ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
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ค่าจ้างเหมาพนักงานประจํารถขยะ จํานวน 342,000 บาท
ประเภท  ค่าจ้างเหมาพนักงานประจํารถขยะ  ตังไว้  342,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจํารถขยะ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

ค่ายอาสาเยาวชนรักษาสิงแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
ประเภท  โครงการค่ายอาสาเยาวชนรักษาสิงแวดล้อม  ตังไว้  40,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ค่ายเยาวชนรักษาสิง
แวดล้อม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553 
คูคลองสวยนําใส จํานวน 10,000 บาท
ประเภท  โครงการคูคลองสวยนําใส  ตังไว้  10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคูคลองสวยนําใส  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553 
รณรงค์ประชาร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเนืองในวันสําคัญ
ต่างๆ

จํานวน 15,000 บาท

ประเภท  โครงการรณรงค์ประชาร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล
เนืองในวันสําคัญต่าง ๆ  ตังไว้  15,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานเพิมพืนทีสีเขียว ปรับปรุงสวนหรือพืนทีสาธารณะ  
สวนหย่อม  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผน
งาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (00223)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553 
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ส่งเสริมการออกกําลังกายเต้นแอโรบิค จํานวน 50,000 บาท
ประเภท  โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเต้นแอโรบิก ตัง
ไว้           50,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายงานโครงการเต้นแอโรบิก ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงาน สาธารณ
สุข (00220) บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
อบรมฟืนฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ จํานวน 70,000 บาท
ประเภท  อบรมฟืนฟูศักยภาพทีมกู้ชีพ ตังไว้  70,000 บาท  เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กับทีมกู้ชีพ  ตําบลโนนกอก  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220
) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553 
อบรมให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท  การอบรมให้ความรู้ รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์   ตัง
ไว้  30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่
ยุวชน  เยาวชน  และประชาชน รวมทังผู้ติดเชือเอดส์  ให้ช่วยกัน
รณรงค์ แก้ไขปัญหาการติดเชือเอดส์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้  25,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอืนๆ ของ อบต. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220
) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560
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ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตังไว้  50,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี หัว
เทียน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณ
สุข (00220) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท. 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
ประเภท วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้  200,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือนํามันเชือเพลิง สําหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรทุกขยะ และรถแบคโฮ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220
) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท. 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตังไว้  100,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นจัดซือวัสดุทางการแพทย์  ดังนี 
- ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  นํายาเคมีพ่นหมอกควัน หรือพ่นฝอย
ละออง เพือระงับและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  และวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผน
งาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (00223)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 1891.3/ว 3362 ลงวัน
ที 19 สิงหาคม 2556 เรือง การดําเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้  5,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ ผงหมึก
สําหรับเครืองปรินเตอร์ เมาส์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน (00223) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท. 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภท  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ตังไว้  20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหาเครืองมือทางการแพทย์ในหน่วยบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน สาธารณสุข (00220) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (00223)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 1891.3/ว 3362 ลงวัน
ที 19 สิงหาคม 2556 เรือง การดําเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 160,000 บาท
อุดหนุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนกอก ตังไว้ 160,000 บาท เพืออุด
หนุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนกอก  จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน บริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 35,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ ตังไว้ 35,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าดําเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จํานวน 10 หมู่บ้าน ๆ
 3,500 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (00223) ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 908,840 บาท
งบบุคลากร รวม 747,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 747,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 490,680 บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน กองสวัสดิการสังคม  ตัง
ไว้  490,680 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบลกอง
สวัสดิการสังคม ดังนี 
1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน แผนงาน สังคม
สงเคราะห์ (00230) งาน บริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือ ที มท 0809/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบอกจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง   ตังไว้  42,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งของ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทีมีสิทธิได้รับ
ตาม ระเบียบ คําสัง และหนังสือสังการกําหนด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์  (00230
)  งาน  บริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)  หนังสือที มท. 0809.3/ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์  2559  เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต.เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน(ฉบับที 5)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 215,160 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้ 215,160 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์  (00230
)  งาน  บริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที 0809.5/ว 36 ลงวันที 26
 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ตังไว้  30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณี
พิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน  พนักงานจ้าง ตามสิทธิทีได้รับ
การประเมิน และตามทีกฎหมายกําหนดให้จ่ายได้  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) งาน บริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อันเป็นกรณีพิเศษ มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้  10,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิน  ตามสิทธิที
ได้รับและตามทีกฎหมายกําหนดให้จ่ายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) งาน บริหารทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์ (00231) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  30,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าเย็บเล่ม  เข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสงคมสงเคราะห์ (00231)  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภท ค่าเดินทางไปราชการ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกิดขึนในการเดินทางไปราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  งาน บริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 15,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อบต
.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสงคมสงเคราะห์ (00231)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560  

ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 13,000 บาท
ประเภท  ค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  13,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิง
ของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสงคม
สงเคราะห์ (00231)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 7,000 บาท
ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  7,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ป้ายไวนิว  ป้ายประชาสัมพันธ์
งาน  อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสงคมสงเคราะห์ (00231) 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  8,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แป้นพิมพ์  เมาท์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองปรินเตอร์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสงคม
สงเคราะห์ (00231)  
โดยป่ฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553

ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 19,000 บาท
ประเภท  ค่าไฟฟ้า  ตังไว้  19,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประ
ผิวดินทีมีอยู่ในเขตตําบลโนนกอก ทีอบต.โนนกอกกํากับดูแล  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสงคมสงเคราะห์ (00231)  

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือ จัดหา ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตังไว้ 5,000 บาท เพือจัดซือ จัดหาตู้เก็บ
เอกสาร กองสวัสดิการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสงคม
สงเคราะห์ (00231)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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จัดซือ จัดหา ชันเก็บเอกสาร จํานวน 4,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตังไว้ 4,000 บาท เพือจัดซือ จัดหาชันเก็บ
เอกสาร กองสวัสดิการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสงคม
สงเคราะห์ (00231)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 848,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 848,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 688,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "นําคือชีวิต" ศาสตร์ของพระราชาสู่แปลงการเกษตรผสมผสาน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ "นําคือ
ชีวิต" ศาสตร์ของพระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์ (00230
) งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ตังไว้  100,000 บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน สังคมสงเคราะห์ (00230) งาน สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ (00232) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
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โครงการจัดงานวันสตรีสากล จํานวน 60,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานวันสตรีสากล  ตังไว้  60,000 บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสตรีสากล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) งาน สวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์ (00232) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
โครงการจัดนิทัศการออกร้านงานพระไกรสิงหนาท จํานวน 18,000 บาท
ประเภท โครงการจัดนิทรรศการออกร้านงานพระไกรสิงหนาท   ตัง
ไว้  18,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการออกร้าน
งานพระไกร สิงหนาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230) งาน สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ (00232) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยในพืนทีตําบลโนนกอก จํานวน 20,000 บาท
ประเภท โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ในพืนทีตําบล
โนนกอก  ตังไว้  20,000  บาท เพือเป็นจ่ายค่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อยทีอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของตําบลโนนกอก  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์ (00230
) งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
โครงการอบรมค่ายจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนตําบลโนนกอก จํานวน 50,000 บาท
ประเภท โครงการอบรมค่ายจริยธรรมแก่เยาวชน และประชาชนตําบล
โนนกอก ตังไว้  50,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมค่าย
จริยธรรมแก่เยาวชน และประชาชนตําบลโนนกอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์ (00230
) งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
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โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็ก  สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
ประเภท โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สูง
อายุ ตังไว้  20,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่
เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์ (00230) งาน  สวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์  (00232)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 200,000 บาท
ประเภท โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตัง
ไว้  200,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอบรมให้ความ
รู้ พัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์ (00230) งาน  สวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์  (00232)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 170,000 บาท
ประเภท โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่
บ้าน  ตังไว้  170,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการอบรมให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์ (00230
) งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
ประเภท โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตังไว้  20,000
  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคม
สงเคราะห์ (00230) งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232) 
 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:41:35 หน้า : 46/71



โครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทียากไร้ จํานวน 10,000 บาท
ประเภท โครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทียากไร้ ตัง
ไว้  40,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้ในการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้ด้อย
โอกาสทียากไร้   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000)  ปรากฏในแผน
งาน  สังคมสงเคราะห์ (00230) งาน  สวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์  (00232)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
ซ่อมแซมทีอยู่อาศัย  เช่น ไม้  อิฐบล็อก  ปูน ทราย  ฯลฯ ให้กับประชาชนผู้
ยากไร้และด้อยโอกาสในพืนทีตําบลโนนกอก   ตังไว้  40,000  บาท  เพือ
เป็นค่าใช้ในการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทียากไร้       ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคม
สงเคราะห์ (00230) งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
ประเภท  วัสดุเครืองแต่งกาย  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือวัสดุกันหนาวสําหรับผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (2000)  ปรากฏในแผนงาน  สังคมสงเคราะห์ (00230
) งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,271,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,919,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,919,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 892,180 บาท
ประเภท  เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน  ประจําปี 2561  ตัง
ไว้  892,180 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลของ
หน่วยงานกองช่าง  จํานวน 4 ตําแหน่ง  ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองช่าง                                
2.วิศวกรโยธา                                          
3.นายช่างโยธา                                        
4.ช่างโยธา                                              
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน (00240) งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือที มท. 0809.3/ว293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต. เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภท เงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้ 42,000 บาท เพือจ่ายเป็นประจํา
ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ทีมีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ คําสัง และหนังสือ
สังการกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือ ที มท 0809.3/ว 293 ลงวันที  9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) และประกาศ ก.อบต. เรืองมารฐาน
ทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 865,320 บาท
ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้ 865,320 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างให้แก่พนักงานจ้าง  หน่วยงานกองช่าง  จํานวน  6  ตําแหน่ง  ดังนี
1.ผู้ช่วยช่างโยธา                                                          
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                                         
3.ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ                                                   
4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประปา                                               
5.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ                                                
6.พนักงานขับเครืองกลขนาดหนัก                                 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน (00240) งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ตังไว้  120,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามระเบียบคําสัง  และหนังสือสัง
การ  เรือง  การให้ข้าราขการพนักานและลูกจ้างได้รับเงินเพิมค่าครองชีพ
ชัวคราว  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน (00240) งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 5) ลงวันที 29
 กันยายน 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที 26 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,282,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ตังไว้ 80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี
1. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนท้องถินตามสิทธิที
ได้รับการประเมินและตามระเบียบกฎหมายให้จ่ายได้ จํานวน 80,000
 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) โดย
ถือตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรืองแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตังไว้ 42,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับ
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
โดยถือตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
โดยถือตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0809.3/ว0133 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว257

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้  40,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าล้างรูป  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งาน บริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
โดยถือตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรืองการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้  30,000  บาท  เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบีย
เลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผน
งาน เคหะและชุมชน (00240) งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 760,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้  760,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถขุดตัก
ดิน  เครืองคอมพิวเตอร์  ค่าซ่อมแซมบํารุงสิงก่อสร้าง ต่าง ๆ เช่น ค่า
ครุภัณฑ์ทีเกียวข้องกับระบบประปาผิวดิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ดินต่าง ๆ  ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  และประปาบ่อบาดาล  หอ
ประปาทีทําการ อบต. หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งาน บริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ประเภท  วัสดุสํานักงาน  ตังไว้  20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิง
ของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา     สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือการจ้าง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะ
และชุมชน (00240)   งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
ประเภท  วัสดุก่อสราง  ตังไว้  150,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
ก่อสร้าง  เช่น  จอบ  เสียม  ค้อน  ไม้  เหล็ก ปูนขาว  ทราย  ท่อนําพีวี
ซี    และอุปกรณ์ประปา  รวมทังวัสดุทีใช้ในกิจการประปา ฯลฯ เพือใช้ใน
กิจกรรมของ อบต.และซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบประปาของหมู่
บ้าน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน (00240) งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
ประเภท  วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือนํามันเชือเพลิง สําหรับขนย้ายรถขุดตักตีนตะขาบ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240
) งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้  10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แป้นพิมพ์  เมาส์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองปรินเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000)  ปรากฏในแผนงาน เคหะ
และชุมชน (00240) งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:41:35 หน้า : 51/71



ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า ตังไว้ 80,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา
ผิวดินทีมีอยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งาน บริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค  

งบลงทุน รวม 40,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือ จัดหาเครืองปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 30,900 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน ตังไว้  30,900  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดจ้าง เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง พร้อมติดตังให้เรียบ
ร้อย จํานวน 1 เครือง (ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ์)  ดังนี 
เครืองปรับอากาศ แบบติดฝาผนัง ไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน บริหารทัว
ไป (00110) งาน บริหารทัวไป (00111) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
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ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือ จัดหาเทปวัดระยะ จํานวน 4,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํารวจ ตังไว้ 4,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัด
ระยะ จํานวน 1 อัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดซือ จัดหาล้อวัดระยะ จํานวน 5,500 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สํารวจ ตังไว้ 5,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัด
ระยะ จํานวน 1 อัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของการบริหาราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบที 9) พ.ศ. 2553
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร0731.1/ว 60 ลงวันที 17
 มีนาคม 2560 เรือง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ประเภท  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตังไว้ 30,000 บาท เพืออุดหนุน
คณะกรรมการบริหารและบํารุงรักษา กิจการประปาหมู่บ้าน  โครงการที
ขอรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการประปาหมู่
บ้าน    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน (00240)   งาน บริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,171,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้  100,000 บาท  เพือจายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ  สตาร์ทเตอร์  บัลลาส ฯลฯ เพือซ่อม
แซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  และทีทําากร อบต.ทีชํารุด  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน  เคหะและชุมชน (00240
)  งาน ไฟฟ้าและถนน (00242) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,071,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,071,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 1,071,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพือ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา ไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าเพือการเกษตร ในพืนที
ตําบลโนนกอก ตังไว้ 1,071,000 บาท  แยกเป็นรายละเอียด ดังนี
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านนกเจ่า หมู่ที 2 เริม
จากพืนทีป่าช้าสาธารณะบ้านนกเจ่า ถึง เขตชลประทานโป่งคลอง ขนาด
ความยาว  1,000 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการที อบต
.โนนกอก ยืนขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ์ ประมาณ
การไว้  งบประมาณ 550,000 บาท
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านสระ หมู่ที 8 เริม
จากทีนานายพรมมิน  บัวสระ  ถึง  ทีนานายบุญจง  พรมแดน ขนาดความ
ยาว  570 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการที อบต.โนนกอก ยืนให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณการไว้ งบ
ประมาณ 313,500  บาท
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่
ที 9 เริมจากบ้านนายสมชาย  ทองลาด ถึง ไร่อ้อยนายรม แก้ว
เมืองกลาง  ขนาดความยาว  140 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ
ที อบต.โนนกอก ยืนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ์
ประมาณการไว้ งบประมาณ 70,000  บาท
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่
ที 9 เริมจากบ้านนางนาค  เตโช  ขนาดความยาว  95 เมตร รายละเอียด
ตามประมาณกาณที อบต.โนนกอก ยืนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
เกษตรสมบูรณ์ประมาณการไว้ งบประมาณ 47,500  บาท
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่
ที 9 เริมจากวัดพระเจ้าอุ้ย  ขนาดความยาว  100 เมตร รายละเอียดตาม
ประมาณการที อบต.โนนกอก ยืนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตร
สมบูรณ์ประมาณการไว้ งบประมาณ 50,000  บาท
6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสุขสันต์ หมู่
ที 9 เริมจากบ้านนายบุญเท  คุรุวงษ์ ถึง บ้านนางห่วง คุณธรรม  ขนาด
ความยาว  80  เมตร รายละเอียดตามประมาณการที อบต.โนนกอก ยืน
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณการไว้ งบ
ประมาณ 40,000  บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภท ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้  20,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.เช่น ค่าบริการดูดสิงปฏิกูล รือสิงปฏิกูลรางระบายนํา หรือสิงปฏิกูรอืน ๆ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4/ ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กํา
ปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 25,000 บาท
ประเภทโครงการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบ
ประมาณตังไว้  25,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเดิน
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือหน่วยงานอืน ๆ ในกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์ ตังไว้ 20,000 บาท เพืออุดหนุนโครงการเพิม
ประสิทธิภาพการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัด
ระเบียบสังคม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบ
รประมาณ 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 977,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 705,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบลโนนกอก จํานวน 200,000 บาท
ประเภท โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบลโนนกอก  ตัง
ไว้  200,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ตําบลโนนกอก และเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความรู้รักษา
มัคคี รู้แพ้ รุ้ชนะ รู้อภัย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน กีฬาและ
นันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม  2547 เรืองหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองท้องถิน
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนตําบลโนนกอก จํานวน 55,000 บาท
ประเภท โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
ตําบลโนนกอก  ตังไว้  55,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนตําบลโนนกอก และเพือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์สร้างความรู้รักษามัคคี รู้แพ้ รุ้ชนะ รู้อภัย ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งาน กีฬาและนันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม  2547 เรืองหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬาผู้นําสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภท โครงการแข่งขันกีฬาผู้นําสัมพันธ์ ตังไว้  40,000 บาท เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาผู้นําสัมพันธ์และเพือสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความรู้รักษามัคคี รู้แพ้ รุ้ชนะ รู้อภัย ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งาน กีฬาและนันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม  2547 เรืองหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองท้องถิน
โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที 2 จํานวน 10,000 บาท
ประเภท โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน บ้านกเจ่า หมู่ที 2  ตังไว้  10,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ที 2
 และเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความรู้รักษามัคคี รู้แพ้ รุ้
ชนะ รู้อภัย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน กีฬาและ
นันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม  2547 เรืองหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองท้องถิน
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โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ห้วยยางคัพ" จํานวน 50,000 บาท
ประเภท โครงการแข่งขันกีฬา "ฟุตซอลห้วยยางคัพ"  ตังไว้ 50,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา "ฟุตซอลห้วยยางคัพ" และเพือ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความรู้รักษามัคคี รู้แพ้ รุ้ชนะ รู้
อภัย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน กีฬาและ
นันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม  2547 เรืองหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองท้องถิน

โครงการส่งทีมกีฬา อบต.โนนกอกเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 250,000 บาท
ประเภท โครงการส่งทีมกีฬา อบต.โนนกอกเข้าร่วมการแข่งขัน  ตัง
ไว้  250,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน และเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความรู้รักษามัคคี รู้
แพ้ รุ้ชนะ รู้อภัย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน กีฬาและ
นันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม  2547 เรืองหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตังไว้  50,000 บาท เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งาน กีฬาและนันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบการเบิกจ่าย ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2547 และเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
ประเภท วัสดุกีฬา  ตังไว้  50,000 บาท เพือจัดซือ จัดหา อุปกรณ์กีฬา
สําหรับทําการแข่งขัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน กีฬาและ
นันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบการเบิกจ่าย ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2547 และเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
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งบลงทุน รวม 272,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 272,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอก จํานวน 272,000 บาท
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ตังไว้  272,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬาฟุตซอล อบต
.โนนกอก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน กีฬาและ
นันทนาการ (00261) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบการเบิกจ่าย ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2547 และเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 218,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 218,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ประเภท โครงการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิน ตังไว้ 20,000 บาท เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการงานประเพณีฉลองรูปปันพระครูเกษมธรรมโฆษิต หมู่ที 2 จํานวน 5,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปันพระครูเกษมธรรม
โฆษิต หมู่ที 2  ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงาน
ประเพณีฉลองรูปปันพระครูธรรมโฆษิต  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการงานประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที 1 และหมู่ที 9 จํานวน 3,000 บาท
ประเภท โครงการงานประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที 1 และหมู่ที 9
  ตังไว้ 3,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีรดนําขอพรผู้
สูงอายุ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการงานประเพณีรําบวงสรวงท่าศาล หมู่ที 10 จํานวน 5,000 บาท
ประเภท โครงการงานประเพณีบวงสรวงท่าศาล หมู่ที 10  ตังไว้ 5,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีบวงสรวงท่าศาล หมู่ 10
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการงานประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 10 จํานวน 3,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 10  ตัง
ไว้ 3,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีรําบวงสรวงผี
ฟ้า หมู่ 10 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการงานประเพณีสรงนําพระ 3 ปรางค์ หมู่ที 3 จํานวน 2,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระ 3 ปรางค์ หมู่ที 3  ตัง
ไว้ 2,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีสรงนําพระ 3
 ปรางค์ หมู่ที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการงานประเพณีสรงนําพระเจ้าอุ้ย หมู่ที 9 จํานวน 5,000 บาท
ประเภท โครงการงานประเพณีสรงนําพระเจ้าอุ้ย หมู่ที 9  ตังไว้ 5,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีสรงนําพระเจ้าอุ้ย หมู่ 9
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการงานประเพณีสรงนําพระภูกระแต หมู่ที 2 จํานวน 10,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระภูกระแต หมู่ที 2  ตัง
ไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีสรงนําพระภู
กระแต บ้านนกเจ่า หมู่ที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผน
งาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการงานประเพณีสรงนํารอยพระบาท บ้านโนนเห็ดไคล  หมู่ที 5 จํานวน 5,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานประเพณีสรงนํารอยพระบาท บ้านโนนเห็ด
ไคล หมู่ที 5 ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณี
ฉลองรูปปันหลวงปู่ผา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผน
งาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปันหลวงปู่ผา หมู่ที 1 จํานวน 5,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานประเพณีฉลองรูปปันหลวงปู่ผา  ตังไว้ 5,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีฉลองรูปปันหลวงปู่
ผา     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการจัดงานประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 1 จํานวน 3,000 บาท
ประเภท โครงการรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 1  ตังไว้ 3,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ 1 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท
ประเภท โครงการประเพณีลอยกระทง  ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีลอยกระทง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการเทศมหาชาติชาดก จํานวน 20,000 บาท
ประเภท โครงการเทศมหาชาติชาดก  ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในโครงการเทศมหาชาติชาดก ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 25,000 บาท
ประเภท โครงการถวายเทียนพรรษา  ตังไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในจัดงานถวายเทียนพรรษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏ
ในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
ประเภท โครงการประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน  ตังไว้ 20,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีบวงสรวงตาปู่บ้าน ตําบลโนนกอก หมู่
ที 1 - 10 หมู่บ้านละ 2,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏ
ในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที 2 จํานวน 3,000 บาท
ประเภท โครงการงานประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ หมู่ 2 ตังไว้ 3,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที 2
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 4 จํานวน 3,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 4  ตังไว้ 3,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ 4
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 5 จํานวน 3,000 บาท
ประเภท โครงการประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 5  ตังไว้ 3,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ 5  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 7 จํานวน 3,000 บาท
ประเภท โครงการประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า หมู่ที 7 ตังไว้ 3,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีรําบวงสรวงผีฟ้า  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการประเพณีสรงนําพระธาตุบ้านเปือย หมู่ที 4 จํานวน 5,000 บาท
ประเภท โครงการจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุบ้านเปือย หมู่ที 4  ตัง
ไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีสรงนําพระธาตุ
บ้านเปือย หมู่ที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการรําบวงสรวงศาลมะนาว หมู่ที 10 จํานวน 10,000 บาท
ประเภท โครงการงานประเพณีบวงสรวงศาลมะนาว หมู่ที 10  ตัง
ไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดงานประเพณีบวงสรวงศาล
มะนาว หมู่ 10  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (00263)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,944,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,944,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,944,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนสุขสันต์ หมู่ที 9

จํานวน 135,000 บาท

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสุขสันต์ หมู่ที 9 งบประมาณตังไว้  135,000  บาท  เริมจากบ้านนาย
สุจิตร  แก้วเมืองกลาง - สามแยก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวรวมทังสอง
ข้าง 246 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  196.80  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ   อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านสระ 
หมู่ที 10

จํานวน 276,000 บาท

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
สระ หมู่ที 10 งบประมาณตังไว้   276,000  บาท  เริมจากบ้านนางสุ
ณา  แก้วเมืองกลาง - บ้านนางทองขันธ์  กว้างขวาง ขนาดกว้าง 0.800
 เมตร ยาวรวมทังสองข้าง 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  464  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (2000) ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เปือย หมู่ที 4

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เปือย หมู่ที 4 งบประมาณตังไว้  200,000  บาท  เริมจากบ้าน
นางดรุณ  กว้างขวาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวมทังสองข้าง 346
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  346  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ 
หมู่ที 10 จากบ้านนางหอม  แสนเสนา

จํานวน 119,000 บาท

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
สระ หมู่ที 10 จากบ้านนางหอม  แสนเสนา งบประมาณตังไว้  119,000
  บาท  เริมจากบ้านนางหอม  แสนเสนา - บ้านนางสุบิน  วังสระ ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาวรวมทังสองข้าง 248 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  198.40  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเชือก หมู่ที 3 จํานวน 317,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเชือก หมู่ที 3 งบ
ประมาณตังไว้   317,000  บาท  เริมจากถนนคอนกรีตเดิมหลังโรงเรียน
บ้านโสกเชือก - นกเจ่าพัฒนา ถึง ทีนานายสละ อุดมบัว ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  600 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
 เมตร  จํานวน 12 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเห็ดไคล 
หมู่ที 5

จํานวน 343,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเห็ด
ไคล หมู่ที 5 งบประมาณตังไว้   343,000  บาท  เริมจากบ้านนายดุ
สิทธิ  บุตรจันทร์ - บ้านนางลําพูน  คําภู ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  625 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที 7 จํานวน 66,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ที 7 งบประมาณ
ตังไว้   66,000  บาท  เริมจากบ้านนายน้อย  แสนสระ ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  84 ตารางเมตร  และเส้นจากบ้านนางสุม  วรรณอ๊วก  กว้าง 1.50
 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  33 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  13:41:36 หน้า : 66/71



โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เมืองกลาง หมู่ที 1

จํานวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนแอสฟัลส์ติกทับคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เมืองกลาง หมู่ที 1 งบประมาณตังไว้   500,000  บาท  เริมจากวัดโนน
ทราย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  227 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,135 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งาน ก่อสร้างพืนฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่
ที 6

จํานวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนแอสฟัลส์ติกทับคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สระ หมู่ที 6 งบประมาณตังไว้   500,000  บาท เริมจากบ้านนายกระ
แส  สวัสดี - บ้านนายประหยัด  งอสอน ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร  ยาว  227 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,135 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่
ที 7

จํานวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนแอสฟัลส์ติกทับคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สระ หมู่ที 7 งบประมาณตังไว้   500,000  บาท  เริมจากทีดินนาย
ภิลม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  227 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,135 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งาน ก่อสร้างพืนฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมลําห้วยวังสาคร  บ้านเปือย หมู่ที 4 จํานวน 382,000 บาท
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมลําห้วยวังสาคร บ้านเปือย หมู่ที 4 งบ
ประมาณตังไว้   382,000  บาท  โดยทําการก่อสร้างท่อลอดเหลียม 3
 ช่อง ขนาดกว้างช่องละ 1.80 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 3.0 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน  บ้านโสกเชือก หมู่ที 3 จํานวน 90,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่
ที 3 งบประมาณตังไว้   90,000  บาท  เริมจากบ้านนางรจนา เกิด
เดช ถึง ถนนสายเกษตรสมบูรณ์ - หนองบัวแดง รางระบายนํามีความ
ยาว  54 เมตร ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย 0.30 เมตร พร้อม
วางท่อคอนกรีตขนาด  ?  0.30 เมตร จํานวน  24 ท่อน หรือให้มีความ
ยาวไม่น้อยกว่า 78 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํา บ้านสระ หมูที 7 จํานวน 202,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํา บ้านสระ หมู่ที 7 งบประมาณตัง
ไว้   202,000  บาท  เริมจากบ้านนายโชคชัย โดยทําการขุดลอกสิง
ปฏิกูล ในรางระบายนําเดิม ยาวรวม 295 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปิดบน
รางระบายนําเดิม ขนาดกว้าง  0.50 เมตร ยาว 212 เมตร หนา
เฉลีย 0.12 เมตร พร้อมทําฝาปิดแบบเหล็ก ขนาด 0.50x0.50
 เมตร จํานวน 46 ฝาพร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านโนน
เห็ดไคล หมู่ที 5

จํานวน 161,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านโนน
เห็ดไคล หมู่ที 5 งบประมาณตังไว้ 161,000  บาท  เริมจากป่าช้าบ้าน
โนนเห็ดไคล - ทีนานายอําพล โดยทําการถมดินพืนทางเดิมให้ได้ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 1,275 ลบ. พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50
 ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือให้ได้ปรมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 212.5 ลบ.ม. พร้อมเกลียปรับแต่งให้เรียบ รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านสระ 
หมู่ที 8

จํานวน 88,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้าน
สระ หมู่ที 8 งบประมาณตังไว้ 88,000 บาท เริมจากบ้านนายสม
เพศ  น้อยสุวรรณ - ทีนายแบ้งร้อย  โดยทําการถมดินพืนทางเดินให้ได้
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  712.5 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาด
กว้าง  2.50 เมตร ยาว 950 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  118.75 ลบ.ม. พร้อมเกลียปรับแต่งให้เรียบ รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผน
งาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ
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โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านโสก
เชือก หมู่ที 3

จํานวน 65,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านโสก
เชือก หมู่ที 3 งบประมาณตังไว้   65,000  บาท  เริมจากทีนานางอ่อน
จันทร์  อินทรัตน์ ถึง ฝายนําล้น โดยทําการถมดินพืนทีทางเดิมให้ได้
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 525 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกขนาด
กว้าง 2.250 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือให้ได้ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 87.50 ลบ.ม.  พร้อมเกลียปรับแต่งให้เรียบร้อย  ราย
ละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (2000
) ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน ก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการที กค 0421.5/ว 27 ลงวันที 30
 มีนาคม 2555 และราคากลางจากพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 64,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 64,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 40,000 บาท
ประเภท  ค่าเบียประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร  ประจําตําบลโนนกอก  ตังไว้  40,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบีย
ประชุมคณะกรรมกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โนนอก    งานถ่ายโอนภารกิจการเกษตร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000
) ปรากฏในแผนงาน  การเกษตร (00320)  งาน  ส่งเสริมการ
เกษตร (00321)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 24,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 24,000 บาท
ประเภท  ค่าวัสดุการเกษตร  ตังไว้  24,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธ์พืช ถุงเพาะพันธ์กล้าไม้ ดินปลูก
ต้นไม้ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน  การ
เกษตร (00320)  งาน  ส่งเสริมการเกษตร (00321) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนาย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลัดเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ.2553
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,396,470 บาท
งบกลาง รวม 19,396,470 บาท
งบกลาง รวม 19,396,470 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท
ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้  250,000 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง (00410)  งาน  งบ
กลาง (00411)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท0809.5/ว 9
  ลงวันที 22 มกราคม 2557 
2) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว
 81 ลงวันที 10 กรกฏาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,655,200 บาท
ประเภท  ค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ตังไว้  12,655,200 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
เบียยังชีพผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง (00410)  งาน  งบ
กลาง (00411)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2429 ลงวัน
ที 6 ธันวาคม 2554 เรือง แจ้งแนวทงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2555

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,683,200 บาท
ประเภท  ค่าเบียยังชีพผู้พิการ  ตังไว้  5,683,200 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
เบียยังชีพผู้พิการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง (00410)  งาน  งบ
กลาง (00411)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และฉบับที 2 พ.ศ. 2559
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 114,000 บาท
ประเภท  ค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตังไว้  114,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
เบียยังชีพผู้ติดเชือโรคเอดส์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (2000) ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง (00410
)  งาน  งบกลาง (00411)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559

สํารองจ่าย จํานวน 482,258 บาท
ประเภท  เงินสํารองจ่าย  ตังไว้  482,258 บาท  เพือเป็นเงินสํารองจ่าย
กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง (00410)  งาน  งบ
กลาง (00411)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 211,812 บาท
ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.) ตังไว้  211,812 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วสนท้องถินปีงบประมาณ  2561 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (1000) ปรากฏในแผนงาน  งบกลาง (00410) งาน  งบ
กลาง (00411)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือสํานักกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที 30
 พฤษภาคม 2557
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,709,760 1,879,440 7,589,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,567,420 0 2,567,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,142,340 1,879,440 5,021,780

งบดําเนินงาน 2,477,742 410,000 2,887,742

    ค่าตอบแทน 420,000 160,000 580,000

    ค่าใช้สอย 1,017,742 200,000 1,217,742

    ค่าวัสดุ 680,000 40,000 720,000

    ค่าสาธารณูปโภค 360,000 10,000 370,000

งบลงทุน 102,900 45,600 148,500

    ค่าครุภัณฑ์ 102,900 45,600 148,500

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                                             รวม 8,330,402 2,335,040 10,665,442

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร 810,700 810,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 810,700 810,700

งบดําเนินงาน 513,000 513,000

    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 438,000 438,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

                                             รวม 1,323,700 1,323,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอก
อําเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,056,940 0 0 3,056,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,056,940 0 0 3,056,940

งบดําเนินงาน 310,000 3,587,000 0 3,897,000

    ค่าตอบแทน 60,000 0 0 60,000

    ค่าใช้สอย 170,000 681,000 0 851,000

    ค่าวัสดุ 80,000 2,906,000 0 2,986,000

งบลงทุน 140,600 88,000 0 228,600

    ค่าครุภัณฑ์ 90,600 88,000 0 178,600

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,480,000 60,000 2,540,000

    เงินอุดหนุน 0 2,480,000 60,000 2,540,000

                                             รวม 3,507,540 6,155,000 60,000 9,722,540

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 854,880 0 854,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 854,880 0 854,880

งบดําเนินงาน 205,200 1,470,000 1,675,200

    ค่าตอบแทน 145,200 0 145,200

    ค่าใช้สอย 50,000 1,115,000 1,165,000

    ค่าวัสดุ 10,000 355,000 365,000

งบลงทุน 0 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 195,000 195,000

    เงินอุดหนุน 0 195,000 195,000

                                             รวม 1,060,080 1,685,000 2,745,080



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 747,840 0 747,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 747,840 0 747,840

งบดําเนินงาน 152,000 848,000 1,000,000

    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 65,000 688,000 753,000

    ค่าวัสดุ 28,000 160,000 188,000

    ค่าสาธารณูปโภค 19,000 0 19,000

งบลงทุน 9,000 0 9,000

    ค่าครุภัณฑ์ 9,000 0 9,000

                                             รวม 908,840 848,000 1,756,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,919,500 0 0 1,919,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,919,500 0 0 1,919,500

งบดําเนินงาน 1,282,000 100,000 20,000 1,402,000

    ค่าตอบแทน 162,000 0 0 162,000

    ค่าใช้สอย 830,000 0 20,000 850,000

    ค่าวัสดุ 210,000 100,000 0 310,000

    ค่าสาธารณูปโภค 80,000 0 0 80,000

งบลงทุน 40,400 0 0 40,400

    ค่าครุภัณฑ์ 40,400 0 0 40,400

งบเงินอุดหนุน 30,000 1,071,000 0 1,101,000

    เงินอุดหนุน 30,000 1,071,000 0 1,101,000

                                             รวม 3,271,900 1,171,000 20,000 4,462,900



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 25,000 25,000

    ค่าใช้สอย 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 45,000 45,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 705,000 218,000 923,000

    ค่าใช้สอย 655,000 218,000 873,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 272,000 0 272,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 272,000 0 272,000

                                             รวม 977,000 218,000 1,195,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 3,944,000 3,944,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,944,000 3,944,000

                                             รวม 3,944,000 3,944,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 64,000 64,000

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 24,000 24,000

                                             รวม 64,000 64,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,396,470 19,396,470

    งบกลาง 19,396,470 19,396,470

                                             รวม 19,396,470 19,396,470



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกอก
อําเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 153,867.84 132,570.00 153,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 49,373.00 47,800.00 216,250.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 169,709.74 65,640.00 172,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 157,000.00 40,000.00 154,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 529,950.58 286,010.00 696,650.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,647,923.25 17,940,950.00 20,651,100.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,647,923.25 17,940,950.00 20,651,100.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 13,590,195.00 31,889,790.00 33,973,222.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,590,195.00 31,889,790.00 33,973,222.00

รวม 34,768,068.83 50,116,750.00 55,320,972.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,330,649.00 16,910,800.00 19,396,470.00

งบบุคลากร 7,628,682.19 14,486,200.00 14,979,060.00

งบดําเนินงาน 7,280,539.40 11,635,300.00 12,386,942.00

งบลงทุน 2,723,800.00 3,057,200.00 4,662,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,976,000.00 4,027,250.00 3,896,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,939,670.59 50,116,750.00 55,320,972.00

รวม 21,939,670.59 50,116,750.00 55,320,972.00


